
 1 

  
Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 

 

 Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ -  ΑΝΑΓΡΑΦΗ  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ – ΚΡΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ 
(1980 – 2022) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ 2022 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 2 

ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ 
 

 ΣΠΟΥΔΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
 

1. Γενικά βιογραφικά στοιχεία – Σπουδές 
 
α. Βιογραφικά και σπουδές 

 
      Γεννήθηκα στη Σάμο το 1966, όπου περάτωσα τις εγκύκλιες σπουδές μου στο 
περιώνυμο Πυθαγόρειο Γυμνάσιο Σάμου. Το 1983, κατόπιν εξετάσεων, εισήλθα στη 
Φιλοσοφική Σχολή του  Πανεπιστημίου Αθηνών, και το 1984 επέλεξα το Ιστορικό και 
Αρχαιολογικό Τμήμα της ίδιας Σχολής, από το οποίο αποφοίτησα το 1988, με βαθμό 
«άριστα». Το 1988, κατόπιν εξετάσεων, εισήλθα στη Θεολογική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας παρακολούθησα τα μαθήματα (1988-1992). 
Παραλλήλως παρακολούθησα, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1988-1989, 1989-1990, 
1990-1991 και 1991-1992 μεταπτυχιακά σεμινάρια για την Αρχαία Κυπριακή 
Γραμματεία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (υπεύθυνος 
καθηγητής κ. Ανδρέας Βοσκός), παρουσιάζοντας θέματα γύρω από τις λαογραφικές 
ειδήσεις των εκάστοτε εξεταζομένων κειμένων. Το 1991 αναγορεύθηκα διδάκτορας 
Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.), με βαθμό 
«άριστα». 
          Γνωρίζω την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Από τον Μάιο του 1988 ως τον 
Ιανουάριο του 1990 υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία στον ελληνικό στρατό 
ξηράς, στο πεζικό, ως έφεδρος υπαξιωματικός (λοχίας), σε μονάδες της Σάμου, απ’ 
όπου πήρα και το απολυτήριό μου. Κατά το χρονικό διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 1996 - 
15 Φεβρουαρίου 1997, στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας που μου χορήγησε το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μετεκπαιδεύθηκα, σε μεταδιδακτορικό επίπεδο, 
στα ακόλουθα αντικείμενα: 
 
Ι. Στο Université Catholique de Louvain, στη Louvain - la - Neuve του Βελγίου 
παρακολούθησα ως ακροατής τα παρακάτω μαθήματα: Folklore wallon et mathodes 
du folklore moderne (καθ. J.-M. Pierret) - Folklore et arts populaire (καθ. I. 
Vandevivere) - Folklore wallon: arts et traditions populaires (καθ. F.  Lempereur) - 
Ethnologie europeenne et exercices y afferents (καθ. M. Dobbelsteen) - Introduction a 
la geographie humaine (καθ. J. Szyrmer) και Geographie regionale (καθ. J.-P. 
Donnay) που διδάχθηκαν στην Faculte de Philosophie et Lettres του παραπάνω 
πανεπιστημίου. 
 
ΙΙ. Το κύριο μέρος της δραστηριότητάς μου το αφιέρωσα στην αποδελτίωση της 
Χρονογραφίας του Εφραίμ από την Αίνο, ενός βυζαντινού χρονογράφου του 14ου 
αιώνος, ο οποίος παρέχει πλήθος στοιχείων για την καθημερινή ζωή της εποχής του, 
και για τον θρακικό χώρο ειδικότερα. Για τον σκοπό αυτό εργάσθηκα στο Institute 
Orientaliste και στο Institute des Langues Vivantes, στο Departement d' Études 
Grecques, Latines et Orientales του College Erasme της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Louvain. Για τον ίδιο επίσης σκοπό εργάσθηκα κατά διαστήματα 
στην Salle Byzantine της Bibliotheque Royale Albert Ier, στις Βρυξέλλες, όπου, υπό 
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την διεύθυνση του καθ. J.-M. Sansterre απόκειται η βιβλιοθήκη του H. Grégoire, 
όπως και στην Nouvelle Bibliotheque της Faculte de Philosophie et Lettres του 
Universite Libre de Bruxelles. Εργάσθηκα επίσης στην βιβλιοθήκη των 
Βολλανδιστών στις Βρυξέλλες, που διευθύνεται από τον καθ. π. Ugo Zanetti, στην 
Stadsbibliotheek της Αμβέρσας, και στην βιβλιοθήκη της Ligue Islamique Mondiale 
de Bruxelles, όπου μελέτησα και τα έντυπα που αναφέρονται στην Θράκη, ιδίως 
μάλιστα στην μουσουλμανική της μειονότητα. Για την πληρέστερη μελέτη των 
λαογραφικών πληροφοριών που παρέχει ο Εφραίμ προχώρησα σε λεπτομερή 
αποδελτίωση και σύγκριση με την επίσης λαογραφικά ενδιαφέρουσα χρονογραφία 
του Κωνσταντίνου Μανασσή. Ολοκλήρωσα μάλιστα σχετική μονογραφία, στη 
γαλλική γλώσσα, περιληπτική μορφή της οποίας δημοσιεύθηκε και στα ελληνικά.  
 
ΙΙΙ. Τέλος, παρακολούθησα συμπόσιο με θέμα το εκπαιδευτικό έργο που συντελείται 
στα λαογραφικά μουσεία, που οργανώθηκε από το Ethografish Museum της 
Αμβέρσας (20 Οκτωβρίου 1996). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (15 Σεπτεμβρίου 
1996 - 15 Φεβρουαρίου 1997) επισκέφθηκα τα παρακάτω μουσεία και ιδρύματα, 
μελετώντας τη δομή, την οργάνωση και τα εκθέματά τους, και διαβάζοντας στις 
βιβλιοθήκες τους, στο πλαίσιο της ενημέρωσής μου για την επιστημονική λαογραφική 
κίνηση στην Ευρώπη: Musee de la Vie Wallonne (Λιέγη) / Centre Alpin et Rhodanien 
d’ Ethnologie (Γκρενόμπλ) / Musee Royal de l’ Afrique Centrale (Tervuren) / 
Staatliches Museum für Volkerkunde (Μόναχο) / Museum für Volkerkunde 
(Αμβούργο) / Etnografish Museum (Αμβέρσα) / Volkskundemuseum (Αμβέρσα) / 
Provincial Textiel-en Kostuummuseum (Vrieselhof) / Musees d’ Art et d’ Histoire 
Amerique, Asie et Oceanie (Βρυξέλλες) / Musee National de Marine (Αμβέρσα) / 
Musee du Masque et du Carnaval (Binche) / Musee Luxembourgeois (Arlon) / 
Rijksmuseum voor Volkenkunde (Leiden) / Musee de l’ Homme (Παρίσι) / Museum 
of the Mankind (Λονδίνο).  
 
        β. Μετεκπαιδεύσεις και ερευνητικές - εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
 
        Από το 1996 συνεργάζομαι, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο 
με το Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea της Φιλοσοφικής 
Σχολής (Facultad de Filologia) του Universidad Comlutense, της Μαδρίτης, στην 
Ισπανία, και μάλιστα με τον καθηγητή José M. Floristan, σε ζητήματα σχετικά με τις 
ελληνοϊσπανικές πολιτισμικές σχέσεις και σπουδές και με τη συγκριτική μελέτη του 
ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, όσο και της 
ανάλογης συνεργασίας με την Asociacion Cultural Hispano – Helenica της Ισπανίας 
είναι σειρά ετήσιων επιστημονικών δημοσιεύσεων στην επετηρίδα Erytheia. Revista 
de Estudios Bizantinos y Neogriegos (1998 κ.εξ.). 
         Τον Ιούλιο του 2004 εργάστηκα ερευνητικά στο Völkerkundemuseum και στο 
Museum für Volkskunde στην Βιέννη (Αυστρία) και τον Αύγουστο του 2004 στο 
Narodni Museum και το Εθνογραφικό Μουσείο της Πράγας (Τσεχία) και στο 
Neprajzi Muzeum της Βουδαπέστης (Ουγγαρία), σχετικά με εκθέματα ελληνικής 
λαϊκής τέχνης και ορθόδοξης χριστιανικής ζωγραφικής, αποκτώντας και την ανάλογη 
επιστημονική εμπειρία. Επίσης, τον Αύγουστο του 2004 και τον  Αύγουστο του 2005 
εργάστηκα ερευνητικά στο Mittelalterliches Kriminal Museum, στο Reichsstadt 
Museum και το Puppen und Spielzeug Museum στο Ρότενμπουργκ, αλλά και στο 
Volkskundemuseum στο Treuchtlingen της Γερμανίας, αποκομίζοντας σημαντική 



 4 

μουσειολογική πείρα, σχετικά με τις νέες τάσεις της λαογραφικής μουσειολογίας στον 
γερμανόφωνο ευρωπαϊκό χώρο.  
         Τον Ιούνιο του 2006 επισκέφθηκα και εργάστηκα ερευνητικά στο Τoy Museum, 
στη Βαλλέτα, στο Gharb Folklore Museum, στο Gharb, στο Folklore Museum, στη 
Βικτώρια του Γκόζο, και στο Pomskizillious Museum of Toys, στην Xaghra, της 
Μάλτας, ώστε να ενημερωθώ για την λαογραφική κίνηση και την σχετική 
βιβλιογραφία γύρω από τον λαϊκό πολιτισμό της Μάλτας. Τον Ιούλιο του 2006 
πραγματοποίησα παρόμοιες ερευνητικές επισκέψεις στο Λαογραφικό Μουσείο και 
στο Ιορδανικό Μουσείο Λαϊκών Παραδόσεων, στο Αμάν της Ιορδανίας, καθώς και 
στο Λαογραφικό Μουσείο της Παλιάς Βηθλεέμ, στα παλαιστινιακά εδάφη, και στο 
Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης και στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης Λ. Α. Μάγιερ, στα 
Ιεροσόλυμα του Ισραήλ. Τον Απρίλιο του 2007 επισκέφθηκα τα μουσεία Gayer 
Anderson Museum και Manial Palace Museum, στο Κάιρο της Αιγύπτου, και 
μελέτησα ειδικά τις εθνογραφικές και λαογραφικές συλλογές τους, ενώ τον 
Σεπτέμβριο του 2007 επισκέφθηκα το Kurpfälzisches Museum der Stadt Heidelberg, 
στην Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, στην βιβλιοθήκη του οποίου εργάστηκα επί 
δεκαήμερο, και μελέτησα ζητήματα σχετικά με την θρησκευτική λαϊκή τέχνη και την 
θρησκευτική και εθιμική λαογραφία. 
       Τον Ιούλιο του 2008 και τον Ιούνιο του 2009 επισκέφθηκα το Εβραϊκό Μουσείο, 
το Μουσείο Δαντέλας και το Μουσείο Υφάσματος και Κουστουμιών στη Βενετία, 
αλλά και το Εθνογραφικό Μουσείο στην Γκιάτζα της Ιταλίας, και μελέτησα τον τρόπο 
έκθεσης και τις αρχές λειτουργίας τους. Επίσης, τον Αύγουστο του 2008 επισκέφθηκα 
το Musee de l’ Homme στο Παρίσι, στην βιβλιοθήκη του οποίου και εργάστηκα για 
ζητήματα που αφορούν την λαϊκή θρησκευτική τέχνη διαφόρων λαών, αλλά και το 
Μουσείο Αφρικανικών και Ωκεάνιων Τεχνών και το Μουσείο Διακοσμητικών 
Τεχνών στο Παρίσι. Στο πλαίσιο των ίδιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
επισκέφθηκα, τον Σεπτέμβριο του 2008, τα Λαογραφικά Μουσεία των πόλεων 
Άπεντσελ και Νεσατέλ, το Μουσείο του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και το Μουσείο 
της Διατροφής στο Βεβέ της Ελβετίας, όπου μελέτησα λαογραφικό υλικό που 
σχετίζεται, συγκριτικά, και με μορφές του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. 
        Τον Σεπτέμβριο του 2008 πραγματοποίησα επίσης δεκαήμερη επιτόπια έρευνα 
στην Τήνο, σχετική με το προσκύνημα της Παναγίας και την λαϊκή λατρευτική πράξη 
και πρακτική που συνδέεται με αυτό, ενώ το Νοέμβριο του 2008 εργάστηκα 
ερευνητικά στο αρχείο και την Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, στα 
πλαίσια μελέτης μου για την παρουσία Σαμίων στα Πανάγια Προσκυνήματα και στην 
Αγιοταφιτική Αδελφότητα. Τον Δεκέμβριο του 2009 επισκέφθηκα το Institute für 
Griechische und Lateinische Philologie und Neogräzistik, που ανήκει στο Freie 
Universität του Βερολίνου.  
         Τον Οκτώβριο του 2009 και τον Φεβρουάριο του 2010 εργάστηκα ερευνητικά 
στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, 
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, σχετικά με χειρόγραφα που πρόκειται να 
δημοσιευθούν και για την συγκρότηση του σχετικού με την Βιβλιοθήκη συλλογικού 
έργου, το οποίο σχετίζεται με τη διαδικασία συντήρησης των χειρογράφων, αλλά και 
με την επιστημονική ανάδειξη των θησαυρών της. 
       Τον Μάρτιο του 2010 εργάστηκα ερευνητικά στην Βιβλιοθήκη, στα χειρόγραφα 
και στο αρχείο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για ζητήματα σχετικά με το 
προσκυνηματικό καθεστώς και την λαϊκή θρησκευτική συμπεριφορά, την 
σχετιζόμενη με τον Πανάγιο Τάφο και την Βηθλεέμ. Επίσης εργάστηκα στη 
βιβλιοθήκη του Swedish Christian Study Center των Ιεροσολύμων, για παρόμοια 
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ζητήματα. Επίσης, τον Απρίλιο του 2010 εργάστηκα ερευνητικά στο αρχειακό υλικό 
που φυλάσσεται στα ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Νομού Σάμου, για ζητήματα σχετικά με την 
ιστορική διάσταση του λαϊκού πολιτισμού του νησιού. 
        Τον Απρίλιο και τον Μάϊο του 2011 εργάστηκα στο Αρχείο του Αγιοταφίτικου 
Μετοχίου και της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, που βρίσκεται στην 
Αθήνα. Επίσης, τον Ιούνιο του 2011 εργάστηκα επί δεκαήμερο στο αρχείο του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ερευνώντας ζητήματα σχετικά με την πυρκαγιά που 
κατέστρεψε το Ναό της Αναστάσεως, το 1808, και την επακόλουθη ανοικοδόμηση 
του μνημείου. 
       Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2011 μελέτησα τη συλλογή έργων λαϊκής 
αγγειοπλαστικής του Σάμιου συλλέκτη Μιχ. Σταυρινού. Πρόκειται για 300 περίπου 
αντικείμενα, ιδιαιτέρως σημαντικά για τη διαχρονική μελέτη της αγγειοπλαστικής 
τέχνης στη Σάμο, για τα οποία ετοιμάζεται ειδική μονογραφία, η οποία εκδόθηκε και 
συνδυάστηκε με την έκθεση του υλικού αυτού στο κοινό, το 2012. Τον Αύγουστο του 
2012 επίσης εργάστηκα ερευνητικά στο αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου, 
ειδικότερα δε μελέτησα, φωτογράφησα και μετέγραψα κώδικες και λυτά έγγραφα της 
Ιεράς Μονής Παναγίας του Βροντά Σάμου, στα πλαίσια της μελέτης για την ιστορία 
και την προσφορά της σαμιακής αυτής μονής. Επίσης, τον Αύγουστο του 2011 
κατέταξα και καταλογογράφησα τις βιβλιοθήκες των μονών Μεγάλης Παναγίας και 
Ζωοδόχου Πηγής Σάμου. 
       Τον Οκτώβριο του 2011 επισκέφθηκα το Ινστιτούτο Κλασικών, Βυζαντινών και 
Νεοελληνικών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας «Iv. 
Javakhishvili», και το Τμήμα Διαπολιτισμικών Σχέσεων (Department of Intercultural 
Relations) του Sokhumi State University, στη Γεωργία, στις βιβλιοθήκες των οποίων 
εργάστηκα ερευνητικά. Στο πλαίσιο του ίδιου ερευνητικού ταξιδιού επισκέφθηκα 
επίσης την Intercultural Relations Society της Γεωργίας, και συνεργάστηκα με την 
πρόεδρό της καθηγήτρια Indira Dzagania, όπως επίσης και το Ethnographical 
Museum, το Puppet Museum, το State Museum of Georgian Folk Songs and Musical 
Instruments και το Open Air Museum of Ethnography, που έχει ιδρυθεί το 1966 από 
τον διάσημο Γεωργιανό Εθνολόγο G. Chitaia, στις βιβλιοθήκες και τα αρχεία των 
οποίων είχα την ευκαιρία να μελετήσω ζητήματα σχετικά με το λαϊκό πολιτισμό της 
Γεωργίας, και του Καυκάσου γενικότερα. Επίσης, επισκέφθηκα το Κέντρο Ελληνικού 
Πολιτισμού «Οδυσσέας Δημητριάδης», το οποίο έχουν ιδρύσει και λειτουργούν οι 
ομογενείς μας στη Γεωργία. 
        Τον Ιανουάριο του 2012 επισκέφθηκα την Αυστρία και εργάστηκα ερευνητικά 
στη βιβλιοθήκη και το αρχείο του Österreichisches Museum für Volkskunde και του 
Institut für Byzantinistik und Neograzistik της Βιέννης, σχετικά με ζητήματα 
συγκριτικής μελέτης της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς των λαών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για τον ίδιο λόγο, τον Φεβρουάριο του 2012 
επισκέφθηκα το Institut za Etnologiju I Folkloristiku, στο Zagreb της Κροατίας. Αλλά 
και τον Μάρτιο του 2012 επισκέφθηκα το Südost-Institut στο Regensburg της 
Γερμανίας, όπου συνεργάστηκα με τον καθηγητή Peter Mario Kreuter, και την  
Balkan-Kommission της Österreichische Akademie der Wissenschaften, στη Βιέννη, 
όπου συνεργάστηκα με τον καθηγητή Thede Kahl, για παρόμοια ζητήματα 
σχετιζόμενα με την βαλκανική και την ελληνική θρησκευτική λαογραφία.  
         Τον Οκτώβριο του 2015 επισκέφθηκα στο Sibiu της Ρουμανίας το Muzeul 
Civilizaţiei Populare Tradiţionale, όπως επίσης και το Muzeul de Etnografie 
Universală «Franz Binder» και το Muzeul de Etnografie și Artă Populară Săsească 
«Emil Sigerus», στις βιβλιοθήκες των οποίων μελέτησα θέματα συγκριτικής 



 6 

λαογραφικής εξέτασης της βαλκανικής εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής. Για τον ίδιο 
λόγο επισκέφθηκα επίσης στο Βουκουρέστι το Muzeul Naţional Țăranului Român, 
όπου εκτίθενται σημαντικά δείγματα της ρουμανικής λαϊκής εκκλησιαστικής 
ξυλογλυπτικής. 
      Τον Ιανουάριο του 2016 επισκέφθηκα στο Βουκουρέστι το Muzeul Naţional Al 
Satului «Dimitrie Gusti», ένα υπαίθριο λαογραφικό και εθνογραφικό μουσείο που 
δημιουργήθηκε στο Herăstrău Park το 1936 από τους Dimitrie Gusti, Victor Ion Popa, 
και Henri H. Stahl. Επίσης επισκέφθηκα και εργάστηκα ερευνητικά στο Muzeul de 
Etnografie του Brasov, στο Muzeul Etnografie του Reghin και στο Muzeul Etnografie 
al Transilvaniel. Τον Απρίλιο του 2016 εργάστηκα ερευνητικά στο All-Russian 
Decorative - Applied and Folk Art Museum, στη Μόσχα, και στο Russian Museum of 
Ethnography (Российский этнографический музей), στην Αγία Πετρούπολη, στις 
βιβλιοθήκες των οποίων μελέτησα σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις της ρωσικής 
λαογραφίας. 
       Τον Μάρτιο του 2017 επισκέφθηκα στο Βουκουρέστι το Muzeul de Artă 
Populară «Dr. Nicolae Minovici», το Muzeul Palatul Suţu, το Muzeul Storck, το 
Palatul Voievodat Curtea Veche και το Muzeul de Artă Veche Apuseană «Ing. 
Dimitru Furnică-Minovici», όπου μελέτησα τους τρόπους αξιοποίησης και 
μουσειακής έκθεσης ιδιωτικών συλλογών. Για τον ίδιο λόγο επισκέφθηκα την 
Academia Română και συνεργάστηκα σχετικά με τους ακαδημαϊκούς Victor Voicu 
και Răzvan Theodorescu, οι οποίοι είναι επιστημονικά υπεύθυνοι για την έκθεση και 
τη λειτουργία των μουσείων αυτών, στα οποία εκτίθενται κατεξοχήν σημαντικά 
δείγματα της ρουμανικής λαϊκής τέχνης. 
       Τον Απρίλιο του 2017 επισκέφθηκα στη Μόσχα το State Historical Museum 
(Государственный исторический музей), το Μουσείο του Πολέμου του 1812 
(Музей Отечественной войны 1812 г.), την State Tretyakov Gallery 
(Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке), το Pushkin State Museum of 
Fine Arts (Государственный музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина), το State Museum of Oriental Art (Государственный музей 
искусства народов Востока), το Central Andrey Rublev Museum of Ancient Russian 
Culture and Art (Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени 
Андрея Рублева) και το Kolomeskoye Open-Air Museum (Московский 
объединенный музей-заповедник Территория “Коломенское”), στις συλλογές των 
οποίων φυλάσσονται σημαντικά είδη ρωσικής και ανατολικής λαϊκής τέχνης. Με τον 
τρόπο αυτό μελέτησα τη λαϊκή τέχνη και ιδιαίτερα τις παραδοσιακές ενδυμασίες 
πολλών λαών της Ανατολικής Ευρώπης, της Κεντρικής, Βόρειας και Ανατολικής 
Ασίας, που φυλάσσονται και εκτίθενται στα μουσεία αυτά. 
        Τον Οκτώβριο του 2017 επισκέφθηκα στο Βελιγράδι της Σερβίας το 
Етнографски музеј у Београду (Ethnographic Museun in Belgrade), καθώς και την 
εθνογραφική συλλογή που εκτίθεται στο Конак кнегиње Љубице (The Residence of 
Princess Ljubica), και μελέτησα τις παραδοσιακές ενδυμασίες, τα κοσμήματα και τα 
γεωργικά σκεύη και εργαλεία που εκτίθενται εκεί, παράλληλα με τα δείγματα 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής από διάφορες περιοχές της Σερβίας. Το ίδιο διάστημα 
επισκέφθηκα και το Отворен Музеј Српске Православне Цркве (Museum of 
Serbian Orthodox Church), όπου μελέτησα δείγματα εκκλησιαστικής 
αργυροχρυσοχοΐας και χρυσοκεντητικής. 
          Τον Σεπτέμβριο του 2018 επισκέφθηκα στην Αδριανούπολη το Sağlık Müzesi 
του Trakya Üniversitesi, στο συγκρότημα Sultan II. Bayezid Külliyesi, το οποίο 
αποτελεί πρότυπο μουσείο για την παρουσίαση της ιστορίας της λαϊκής και πρώιμης 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Gusti
https://en.wikipedia.org/wiki/Her%C4%83str%C4%83u_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Gusti
https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Ion_Popa
https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_H._Stahl
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επιστημονικής ιατρικής στην οθωμανική αυτοκρατορία, και μελέτησα τους τρόπους 
παρουσίασης της συγκεκριμένης πανεπιστημιακής συλλογής, όπου συνδέονται οι 
ερευνητικοί, οι εκπαιδευτικοί και οι μουσειολογικοί σχεδιασμοί. 
       Τον Οκτώβριο του 2018 επισκέφθηκα την έκθεση λαογραφικού κααι 
εθνογραφικού στο Allmogehallen του Πολιτιστικού Κέντρου Kulturen, στη Lund της 
Σουηδίας. Συγκεκριμένα εργάστηκα ερευνητικά στις εκθέσεις Skånskt allmogeliv 
(σκανδιναυική αγροτική ζωή), Skånskt jordbruk (σκανδιναυική αγροτική 
καλλιέργεια) και Sydsvenskt fiske (το ψάρεμα στη νότια Σουηδία), καθώς και τις 
εκθέσεις Kulturernas glas (πολιτισμός του γιαλιού), Textilt – tekniker och material 
(υφαντική, τεχνικές και υλικά), Uppklädd – kvinnligt mode 1730 – 2000 (ένδυση: 
γυναικεία μόδα από το 1730 ως το 2000) και Folkonst & Design (λαϊκή τέχνη και 
σχέδιο), με στόχο την εξοικείωση με τις σύγχρονες σκανδιναυικές τεχνικές έκθεσης 
λαογραφικών συλλογών. Στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στη Σουηδία επισκέφθηκα 
το CTR – Centrum för Teologi och Religionsvetenskap καθώς και το Institutionen för 
Kulturvetenskaper, όπου εντάσσεται η Εθνολογία (Etnologi), του πανεπιστημίου της 
Lund, και συνεργάστηκα με τους εκεί συναδέλφους, ενημερωνόμενος για ζητήματα 
σχετικά με την οργάνωση και πρόοδο των εθνολογικών και λαογραφικών σπουδών 
στη σύγχρονη Σουηδία. 
       Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα (3-8 Οκτωβρίου 2018) επισκέφθηκα στην 
Κοπεγχάγη της Δανίας τα ιδρύματα Rigsarkivet (εθνικό αρχείο της Δανίας) και 
Københavns Stadsarkiv (αρχείο της Κοπεγχάγης), όπου μελέτησα αρχειακό υλικό 
σχετικό με την παραδοσιακή αγροτική ζωή της Δανίας, αλλά και τα μουσεία 
Nasionalmusset (εθνικό μουσείο της Δανίας), Teatermuseet i Hofteatre (θεατρικό 
μουσείο), Københavns Museun (μουσείο της πόλης της Κοπεγχάγης) και Dansk 
Jødisk Museum (μουσείο των Εβραίων της Δανίας), όπου μελέτησα νέους τρόπους 
έκθεσης και μουσειακής αξιοποίησης λαογραφικού υλικού, αλλά και ορισμένες 
κοινές εξελίξεις μεταξύ της δανικής και της ελληνικής λαϊκής τέχνης, οφειλόμενες σε 
παρόμοιες οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες και επιδράσεις. 
 
       γ. Οικογενειακή κατάσταση  
      
      Είμαι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών, του Γεράσιμου (γενν. 1995) και του 
Ευάγγελου (γενν. 2007). 
 
  

2. Διδακτικό έργο 
 
α. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

  
       Σε προπτυχιακό επίπεδο: Το 1992 εκλέχτηκα Λέκτορας Λαογραφίας στο Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου διδάσκω, 
στην αρχή, πριν τον διορισμό μου, με το ΠΔ 407 (1992 - 1993) και κατόπιν, αφού 
διορίστηκα (Μάιος 1993), κανονικά, ως σήμερα τα μαθήματα λαογραφίας που 
προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος: «Εισαγωγή στη 
Λαογραφία» (Α΄εξάμηνο), «Κοινωνική - αστική Λαογραφία» (μάθημα επιλογής και 
στις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος, στα χειμερινά εξάμηνα), «Εθιμική και 
θρησκευτική Λαογραφία» (Ε΄εξάμηνο κατεύθυνση εθνολογίας), «Λαϊκή τέχνη» (Ζ΄ 
εξάμηνο κατεύθυνση εθνολογίας) και «Έντεχνος λαϊκός λόγος» (Η΄ εξάμηνο 
κατεύθυνση εθνολογίας). Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1994 - 
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1995 δίδαξα στο Β΄ εξάμηνο και το μάθημα της «Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας». Από 
το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 προσφέρω επίσης και το επιλεγόμενο μάθημα 
«Κοινωνικές και εθιμικές πρακτικές στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό», στα εαρινά 
εξάμηνα σπουδών του Τμήματος. 
        Δίδαξα ακόμη, με ανάθεση, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του ΔΠΘ κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1994 - 1995 το μάθημα: 
«Δημοτικό τραγούδι» (Η΄ εξάμηνο) και στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ, 
κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1996 - 1997 και κατά τα χειμερινά 
εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 1997 - 1998, 1998 - 1999 και 2010 - 2011, το 
μάθημα «Εισαγωγή στη λαογραφία και τις μεθόδους της» (Δ΄ εξάμηνο ), ενώ κατά το 
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1997 - 1998 δίδαξα στο ίδιο Τμήμα το 
μάθημα «Η διδασκαλία του δημοτικού τραγουδιού στη Μέση Εκπαίδευση». Επίσης, 
από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015 και ως το 2019 δίδαξα 
στο Τμήμα αυτό το μάθημα «Φιλολογική Λαογραφία», ενώ από το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016 και ως το 2018 δίδαξα και το μάθημα 
«Κοινωνικές και εθιμικές πρακτικές στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό».  
         Τέλος, κατά τα χειμερινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 2000 - 2001, 2001 - 
2002, 2002 - 2003, 2003 - 2004 και 2010 - 2011 δίδαξα το μάθημα «Εισαγωγή στην 
Λαογραφία των Παρευξεινίων χωρών» στο Τμήμα Γλώσσας, Πολιτισμού και 
Φιλολογίας των Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ. Το καλοκαίρι του 1993 (Ιούλιος - 
Αύγουστος) δίδαξα στο Διεθνές Θερινό Σχολείο (Summer School) του ΔΠΘ, στην 
Κομοτηνή. Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010 - 2011 δίδαξα το 
μάθημα «Θεωρητικά ζητήματα λαογραφίας του Παρευξείνιου Χώρου» στο Τμήμα 
Γλώσσας, Πολιτισμού και Φιλολογίας των Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ, κατόπιν 
αναθέσεως από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 
         Στο πλαίσιο των μαθημάτων μου οργάνωσα εκπαιδευτικές επισκέψεις των 
φοιτητών στα Λαογραφικά Μουσεία της Κομοτηνής, της Ξάνθης, της 
Αλεξανδρούπολης, του Σουφλίου, του Διδυμοτείχου και της Ορεστιάδας. Επίσης, στα 
πλαίσια των φροντιστηριακών μου μαθημάτων για την μεθοδολογία της επιτόπιας 
λαογραφικής έρευνας επιβλέπω τη συλλογή, δια των φοιτητών, πρωτογενούς 
λαογραφικού υλικού, όπως γίνεται και στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και 
Ιωαννίνων, όπου διδάσκεται το μάθημα της Λαογραφίας. Μέχρι στιγμής έχουν 
συγκεντρωθεί 3300 τέτοιες συλλογές, μαζί με το συνοδευτικό τους υλικό 
(φωτογραφίες, σχέδια, αντικείμενα, βιντεοκασσέτες και κασσέτες ήχου), που έχουν 
πλήρως καταγραφεί και αποτελούν την αρχή της λαογραφικής συλλογής του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, με επιστημονική αλλά και εθνική 
σημασία, αφού και τα τελευταία κατάλοιπα του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, 
στις μέρες μας, μεταλλάσσονται και μετασχηματίζονται με ραγδαίους ρυθμούς1.  

1 Κατάλογο αναλυτικό των συλλογών αυτών βλ. στο δημοσίευμά μου: Το «Λαογραφικό 
Αρχείο» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Αθήνα 2010, σσ. 365 – σε συνεργασία με τις Σοφία Τσάλα, Ευανθία Μπότση, Αφροδίτη 
Νουνανάκη, Παναγιώτα Ποτούρη (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. 
Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 13), παρακάτω, στα αυτοτελή 
δημοσιεύματα, αρ. 98, όπου και καταφαίνεται το έργο που έχει σχεδιαστεί και 
πραγματοποιηθεί στον τομέα αυτό. 
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         Μάλιστα, το υλικό του αρχείου αυτού έχει και διεθνή αναγνώριση, δεδομένου 
ότι αναγνωρίζεται και από ξένους συναδέλφους η αξία και η αποτελεσματικότητά του 
για την μελέτη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού2. 
          Για την πληρέστερη εκπαίδευση των φοιτητών, φρόντισα να αποκτηθούν 
φωτεινές διαφάνειες αλλά και ηχογραφήσεις παραδοσιακής ελληνικής μουσικής, σε 
δίσκους, κασσέτες και CD, διοργάνωσα, στο τέλος των μαθημάτων του ακαδημαϊκού 
έτους 1994-1995 παρουσίαση παραδοσιακής ελληνικής μουσικής από παραδοσιακούς 
μουσικούς στο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης του ΔΠΘ στην Κομοτηνή και 
διοργάνωσα διαλέξεις, όπως για παράδειγμα εκείνες με ομιλητές τον καθηγητή Μ. Γ. 
Μερακλή και θέμα «Οι παροιμίες ως κανόνες λαϊκού δικαίου» (Κομοτηνή, 17 Μαΐου 
1995), τον δρ. Χάρη Κουτελάκη και θέμα «Λαϊκή τέχνη και εκκλησιαστική 
αργυροχρυσοχοΐα» (Κομοτηνή, 8 Δεκεμβρίου 1997), τον κ. Toni Breidel και θέμα 
«Συμβολικές αναπαραστάσεις στα διάσημα των ευρωπαϊκών ταγμάτων αριστείας» 
(Κομοτηνή, 9 Νοεμβρίου 2011), τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων 
κ. Ιάκωβο, με θέμα «Τα ανακαλυφθέντα στο ναό της Αγίας Σοφίας 
Κωνσταντινουπόλεως ψηφιδωτά εξαπτέρυγα» (Κομοτηνή, 23 Ιανουαρίου 2012) και 
τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Ανατολίας κ. Γεώργιο της ORCC, με θέμα «Κοινά 
στοιχεία λαϊκής θρησκευτικότητας στο ελληνορθόδοξο και στο ρωμαϊκό τυπικό» 
(Κομοτηνή, 16 Ιανουαρίου 2013).  
        Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ορίστηκα από τη ΓΣ του Τμήματος Ιστορίας 
και Εθνολογίας του ΔΠΘ υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στο 
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, και στο Λαογραφικό Μουσείο 
του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής, στην Κομοτηνή. 
 
          Σε μεταπτυχιακό επίπεδο: Μέλος της επιτροπής που συνέταξε το ΠΜΣ του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ με τίτλο «Σπουδές στην τοπική ιστορία 
– Διεπιστημονικές προσεγγίσεις». Από την έγκριση και λειτουργία του, το 
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είμαι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, 
διδάσκω σε αυτό και είμαι εξεταστής του εισαγωγικού στο ΠΜΣ μαθήματος 
«Κοινωνική Ανθρωπολογία και Λαογραφία» και συντονιστής του μαθήματος 
«Εθιμική ζωή και επαγγέλματα της Θράκης», το οποίο διδάσκω κατά το 3ο εξάμηνο 
σπουδών του ΠΜΣ, αρχής γενομένης από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2016 - 2017. 
        Τον Μάιο του 2009 και τον Μάρτιο του 2011 έδωσα διαλέξεις για την 
θρησκευτική λαογραφία και τις εκδηλώσεις της νεωτερικής αστικής 
θρησκευτικότητας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που λειτουργεί στο 
Τμήμα Γλώσσας, Πολιτισμού και Φιλολογίας των Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ, 
στα πλαίσια του μαθήματος της Λαογραφίας. 
        Από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβριο του 2015 δίδαξα τα αντικείμενα «Ήθη και 
έθιμα, θρησκευτική συμπεριφορά - τελετουργίες, δημοτικό τραγούδι, λαϊκά 
παραμύθια» και «Σύγχρονα λαογραφικά – αστικός χώρος (λαογραφία του σύγχρονου 
αστικού περιβάλλοντος και των ηλεκτρονικών μέσων» στο «Πρόγραμμα 
Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων: Νέες τεχνολογίες και πρόσβαση στον 
πολιτισμό και την τοπική ιστορία για άτομα με αναπηρία. Η περίπτωση των παιδιών 

2 Βλ. σχετικά Vas. Chrysanthopoulou – Jutta Lauth Bacas, «Ethnological institutions, 
associations, and journals in Southeast Europe. Greece», στον τόμο Klaus Roth (εκδ.), 
Changing Paradigms. The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe – 
Ethnologia Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology 17 (2014), σ. 316-317. 
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με προβλήματα όρασης», το οποίο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τα Τμήματα 
Γλώσσας, Πολιτισμού και Φιλολογίας Παρευξεινίων Λαών, Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, Κοινωνιολογίας του 
Πανεπιστημίου του Αιγαίου και Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην Κομοτηνή.     
        Δίδαξα επίσης τα μαθήματα «Επιστημονική τεχνογραφία / Μεθοδολογία 
έρευνας» και «Διαπολιτισμική εκπαίδευση» στο Διακρατικό, Διαπανεπιστημιακό και 
Διατμηματικό ΠΜΣ «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές 
προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (2015-2023), το οποίο διοργανώθηκε 
και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ και την Facoltà di Scienze della 
Formazione του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa της Νάπολης της Ιταλίας3.   
         
        β. Διδασκαλία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε άλλους φορείς 
 
         Έρευνα και σχετική εκπαίδευση φοιτητών: Το 1994, σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Ιμβρίων, Κωνσταντινουπολιτών, Τενεδίων και Ανατολικοθρακών της 
Κομοτηνής οργάνωσα και επέβλεψα τη συλλογή λαογραφικού υλικού της Ίμβρου και 
της Τενέδου, από τους πρόσφυγες της Θράκης, προσπάθεια η οποία απέφερε πλούσιο 
πρωτογενές υλικό, αλλά και συνέβαλε στην άσκηση των φοιτητών μας. Το ίδιο 
συνέβη και με την έρευνα που πραγματοποίησα στους χριστιανούς Τσιγγάνους του 
χωριού Άρατος (1994-1995), με την οικονομική υποστήριξη του ΔΠΘ, όπου 
συμμετείχαν και ασκήθηκαν φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του 
ΔΠΘ. 
 
          Διδασκαλία σε επιμορφώσεις: Τον Σεπτέμβριο του 1996 δίδαξα 
μετεκπαιδευόμενους μουσουλμάνους δασκάλους στα ΚΕΚ «Ορφέας» (Κομοτηνή), σε 
θέματα σχετικά με τον παραδοσιακό πολιτισμό των Πομάκων της Θράκης, ενώ το 
διδακτικό έτος 1994-1995 δίδαξα «Εισαγωγή και Θεωρία της Λαογραφίας» στο 
Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) της Αλεξανδρούπολης. Επίσης, το 
Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1999 δίδαξα ελληνική γλώσσα και πολιτισμό στα 
ΚΕΚ «Μέντωρ» της Κομοτηνής, σε παλιννοστούντες από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Τα 
έτη 2004, 2005 και 2006 δίδαξα το μάθημα «Λαογραφία και σύγχρονες μορφές του 
λαϊκού πολιτισμού» στο Πρόγραμμα Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε τμήματα της Θήβας και της Σάμου. 
        Από τον Οκτώβριο του 2008 διδάσκω το μάθημα «Λαογραφία» στο Λαϊκό 
Πανεπιστήμιο της «Εταιρείας των Φίλων του Λαού», στην Αθήνα, τόσο στο χειμερινό 
όσο και στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε έτους, όπου πέραν της εισαγωγής στην 
επιστήμη της Λαογραφίας, τη θεωρία, την ιστορία και τις μεθόδους της, παραδίδω 
επίσης και στοιχεία θρησκευτικής λαογραφίας, αστικής και νεωτερικής λαογραφίας, 
λαϊκής τέχνης και έντεχνου λαϊκού λόγου του ελληνικού λαού, λαϊκού παραμυθιού, 
λαϊκών θρησκευτικών τελετουργιών, εθιμικών μορφών του λαϊκού εορτολογίου, 
λαϊκής μεταφυσικής (προλήψεων και δεισιδαιμονιών), εθίμων του κύκλου της ζωής 

3 Βλ. Θωμ. Σταμούλης – Νατάσ. Βαφειάδου, «Πανηγυρική έναρξη του πρώτου διακρατικού 
μεταπτυχιακού προγράμματος στο ΔΠΘ», Παρατηρητής της Θράκης 6975 (31 Οκτωβρίου 
2015), σ. 1, 11. Όλγα Τσιούλφα, «Το πρώτο διακρατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΔΠΘ 
είναι γεγονός. Σπουδές αλά ιταλικά … στο Πανεπιστήμιο Θράκης», Ο Χρόνος 13720 (31 
Οκτωβρίου 2015), σ. 11. 
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στην ελληνική λαϊκή παράδοση, αγροτικών μορφών της ελληνικής λαϊκής λατρείας, 
σύγχρονων μορφών της ελληνικής αστικής λαϊκής θρησκευτικότητας, εθιμικών 
μορφών του ελληνικού αστικού χώρου, κοινωνικής λαογραφίας, παραδοσιακής 
κοινωνικής συγκρότησης και θρακικής λαογραφίας. Από το 2016 και μετά, τα 
μαθήματα αυτά γίνονται, κατά περιπτώσεις, σε συνεργασία με τον Δρ Γ. Κούζα, ο 
οποίος αναλαμβάνει ορισμένες από τις παραδόσεις κάθε εξαμήνου. 
         Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 διδάσκω Λαογραφία στην «Ακαδημία 
Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας», που έχει ιδρύσει ο Φορέας Πολιτισμού 
«Μαγνήτων Κιβωτός. Για τη διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος», της Ιεράς 
Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των 
μαθημάτων του τριετούς κύκλου σπουδών (2017 – 2021) λαογραφίας 
πανεπιστημιακού επιπέδου, με τίτλο «Εισαγωγή στην επιστήμη του λαϊκού 
πολιτισμού» - που συνδιοργάνωσαν το «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας του ΔΠΘ», το Τμήμα Αγωγής Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου του Αιγαίου και η «Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής 
Ιστορίας», με στόχο την επιμόρφωση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ανθρώπων 
με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, σε ζητήματα λαογραφίας και τοπικής ιστορίας, στα 
πλαίσια μιας γενικότερης προσπάθειας για την ανάπτυξη της πατριδογνωσίας στη 
χώρα μας - δίδαξα το μάθημα «Θρησκευτική Λαογραφία» στο χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. 
          Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος «Πηλιορείτες εν Αιγύπτω: Αρχειακή 
Εθνογραφία με την οπτική των Νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου», το οποίο 
συνδιοργανώθηκε από το «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
του ΔΠΘ» και την «Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας», που έχει 
ιδρύσει ο Φορέας Πολιτισμού «Μαγνήτων Κιβωτός. Για τη διάσωση του 
Πολιτιστικού Αποθέματος», της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, 
δίδαξα, το χει,ερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 το μάθημα 
«Εργαλεία λαογραφικής και εθνογραφικής έρευνας: παραδείγματα από το χώρο των 
ανθρωπιστικών επιστημών», με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-
learning). 
 
          Υποτροφίες και μεταπτυχιακή - μεταδιδακτορική έρευνα: Κατά τα έτη 2002 – 
2010 το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με κάλεσε ως εξεταστή των υποψηφίων 
υποτρόφων, στο αντικείμενο «Λαϊκός Πολιτισμός», και ειδικότερα στο μάθημα «Η 
καθημερινότητα του σύγχρονου αστικού χώρου», και ως αξιολογητή προτάσεων για 
προγράμματα μεταδιδακτορικής έρευνας (π.χ. το 2005 για πρόταση σχετική με το 
ελληνικό λαϊκό παραμύθι). Από το 2004, σε συνεργασία με τους καθηγητές Μηνά Αλ. 
Αλεξιάδη και Βασίλ. Νιτσιάκο, αναμορφώσαμε το περιεχόμενο του προγράμματος 
του ΙΚΥ σε «Παράδοση και νεοτερικότητα στον λαϊκό πολιτισμό», και εγώ ανέλαβα 
την εξέταση του τομέα «Σύγχρονες μορφές λαϊκού πολιτισμού», ενώ από τον Μάρτιο 
του 2008 ως τον Μάρτιο του 2010, στα πλαίσια των ίδιων εξετάσεων, ορίστηκα 
εξεταστής του μαθήματος «Λαϊκός πολιτισμός και κοινωνικοί μετασχηματισμοί στη 
σύγχρονη Ελλάδα», μαζί με τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη. 
            Μετά την αναμόρφωση του προγράμματος του ΙΚΥ, από το 2011 είμαι 
ενταγμένος στο Μητρώο Αξιολογητών (evaluators) του Ιδρύματος, για την 
αξιολόγηση υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου και δευτέρου κύκλου, 
δηλαδή μεταπτυχιακού διπλώματος εκπαίδευσης και διδακτορικού διπλώματος. 
             Παραλλήλως υπήρξα εισηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας των 
σπουδών σε μεταδιδακτορικό επίπεδο, καθώς ως πρόεδρός του συνέταξα τον σχετικό 
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κανονισμό, και οργάνωσα τις μεταδιδακτορικές σπουδές, παρακολουθώντας 
ταυτοχρόνως τις μεταδιδακτορικές ερευνητές σπουδές των: Γ. Χ. Κούζα και Αλ. 
Καπανιάρη, όπως αναλυτικότερα εκτίθεται στη συνέχεια. 
 
             Διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο: Τον Μάϊο του 2005 δίδαξα στο 
μεταπτυχιακό τμήμα του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας, του 
Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά 
με την επιτόπια λαογραφική έρευνα, το σχεδιασμό και την υλοποίησή της. Τον Ιούνιο 
του 2006 πραγματοποίησα δύο μαθήματα στο μεταπτυχιακό τμήμα του ΤΕΦΑΑ της 
Αθήνας, με θέμα τις σχέσεις χορού και θρησκείας. Το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2009 - 2010 δίδαξα το μάθημα «Φιλολογική μελέτη και 
προσέγγιση του παραμυθιού» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως 
επισκέπτης καθηγητής (ΠΔ 407/1980), κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. του Τμήματος.  
Επίσης πραγματοποίησα, κατόπιν προσκλήσεως, σειρά διαλέξεων στο Διατμηματικό 
Μεταπτυχιακό Τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα «Κοινωνικός 
αποκλεισμός και μειονότητες» (1999, 2000, 2001), σχετικά με τα λαογραφικά των 
Πομάκων της Θράκης και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
«Κοινωνιολογίας», του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με 
θέμα την ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα ως κοινωνικό παράγοντα (2012). Τον 
Απρίλιο του 2002 έδωσα διάλεξη σχετικά με την παραδοσιακή θρησκευτική 
συμπεριφορά στο μεταπτυχιακό τμήμα λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόσκληση της καθηγήτριας κας Κατ. Κορρέ.  
        Το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 δίδαξα στο ΠΜΣ 
«Κοινωνιολογία της εργασίας: Πολιτικές αγοράς εργασίας – Μειονότητες – Παιδική 
Ηλικία», του Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. 
Δημοσθένη Δασκαλάκη, το μάθημα «Λαογραφία και συγγενείς επιστήμες – 
Πολυπολιτισμικότητα», σε συνεργασία με τον Καθηγητή Λαογραφίας του Τμήματος 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μηνά Αλ. 
Αλεξιάδη. Το Νοέμβριο του 2014 (9 - 15 Νοεμβρίου), το Νοέμβριο του 2016 (7 – 13 
Νοεμβρίου) και το Νοέμβριο του 2017 (5-9 Νοεμβρίου) δίδαξα τα αντικείμενα 
«Θρησκευτική Λαογραφία», «Λαογραφία και ελληνικές τοπικές σπουδές», «Επιτόπια 
έρευνα και καταγραφή λαογραφικών φαινομένων», «Λαϊκή θρησκευτικότητα και 
τουρισμός» και «Η λαϊκή θρησκευτικότητα στον έντεχνο λαϊκό λόγο», στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λαογραφικές σπουδές και πολιτισμός» του 
Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μια 
σειρά μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν στο «Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού 
Καρπάθου». Παραλλήλως, σε μια σειρά σεμιναριακών μαθημάτων και εργαστηρίων, 
στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Ινστιτούτου, καθοδήγησα τους φοιτητές στην 
πρακτική άσκηση καταγραφής και αποτύπωσης φαινομένων και εκδηλώσεων της 
ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας, στα πλαίσια της επιτόπιας λαογραφικής 
έρευνας. 
        Από το 2015 ως το 2018, κατά τα χειμερινά εξάμηνα των αντιστοίχων 
ακαδημαϊκών ετών, δίδαξα το μάθημα «Κοινωνικοί και πολιτισμικοί 
μετασχηματισμοί στα διαβατήρια και ευετηρικά έθιμα», στο ΠΜΣ του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, στην κατεύθυνση «Λαογραφία και 
Εκπαίδευση». Επίσης, το Νοέμβριο του 2018 έδωσα διάλεξη στο ΠΜΣ «Αρέθας» του 
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Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, μετά από πρόσκληση του 
καθηγητή κ. Αντ. Παναγιώτου.   
           
             Διδακτικά εγχειρίδια: Εκτός από τα Τμήματα Ιστορίας και Εθνολογίας, 
Ελληνικής Φιλολογίας, Γλώσσας, Πολιτισμού και Φιλολογίας Παρευξεινίων Χωρών 
και Παιδαγωγικό Δ.Ε. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, βιβλία μου έχουν 
επίσης κατά καιρούς προταθεί και χρησιμοποιηθεί ως διδακτικά στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας – Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
 
             Διδασκαλία σε πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής: Κατά καιρούς 
έχω διδάξει, κατόπιν προσκλήσεων ή στα πλαίσια διαπανεπιστημιακών ανταλλαγών, 
σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Φιλοσοφική και Θεολογική Σχολή), του 
Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης: στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, στη Γερμανία – στο Institute 
of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies του Ivane Javakhishvili Tbilisi 
State University, στην Τιφλίδας της Γεωργίας – στο Institut Marie Haps της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Louvain – la – Neuve, στο Βέλγιο - στο 
Görsel Kültür Anabilim Dalı / Sosyal Bilimler Enstitüsü του Trakya Üniversitesi (: 
Πανεπιστήμιο Θράκης, Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών, Τομέας Οπτικού 
Πολιτισμού), στην Αδριανούπολη της Τουρκίας - στην кафедра византийской и 
новогреческой филологии του МГУ им. М.В. Ломоносова (: Έδρα Βυζαντινής και 
Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Λομονόσωφ), στη Μόσχα της Ρωσικής Ομοσπονδίας - στο Τμήμα Κλασικής και 
Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, της Σχολής Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του 
Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου (Classical and Modern Greek Philology 
Department / Faculty of Foreign Languages and Literatures / University of Bucharest), 
στη Ρουμανία. 
 
           Προγράμματα e-learning: Στην «Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής 
Ιστορίας», που έχει ιδρύσει ο Φορέας Πολιτισμού «Μαγνήτων Κιβωτός. Για τη 
διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος», της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και 
Αλμυρού, από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 στα μαθήματα 
τριετούς κύκλου σπουδών (2017 – 2021) λαογραφίας πανεπιστημιακού επιπέδου, με 
τίτλο «Εισαγωγή στην επιστήμη του λαϊκού πολιτισμού», με στόχο την επιμόρφωση 
και εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ανθρώπων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, σε 
ζητήματα λαογραφίας και τοπικής ιστορίας, ανέλαβα ως επιστημονικός υπεύθυνος 
και δίδαξα το μάθημα «Θρησκευτική Λαογραφία» του χειμερινού εξαμήνου του 
εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 και την συνεπίβλεψη και συνδιδασκαλία του 
μαθήματος «Σύγχρονος λαϊκός πολιτισμός και τοπική πολιτιστική / τουριστική 
ανάπτυξη» του χειμερινού εξαμήνου του εκπαιδευτικού έτους 2020-2021. 
          Παραλλήλως, στα πλαίσια του έργου της «Ακαδημίας Λαϊκού Πολιτισμού και 
Τοπικής Ιστορία», από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 στο 
πρόγραμμα «Πηλιορείτες εν Αιγύπτω: Αρχειακή Εθνογραφία με την οπτική των Νέων 
Τεχνολογιών και του Διαδικτύου» δίδαξα το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2018 – 2019, μαζί με τον Αλ. Καπανιάρη, δρ. Λ. το μάθημα «Βασικές αρχές 
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αρχειακής εθνογραφίας: από τη θεωρία στην πράξη. Παραδείγματα από το αρχεία των 
Πηλιορειτών εν Αιγύπτω». 
 
 

3. Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία 
 
            Τον Απρίλιο του 1992 εκλέχθηκα Λέκτορας Λαογραφίας του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ. Τον Ιούνιο του 1998 εκλέχθηκα Επίκουρος 
Καθηγητής, βαθμίδα στην οποία διορίστηκα στις 23 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Τον 
Οκτώβριο του 2002 μονιμοποιήθηκα στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, και η 
πράξη της μονιμοποιήσεώς μου δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, στις 12 Μαρτίου 2003. Τον 
Ιούλιο του 2004 εκλέχθηκα Aναπληρωτής Kαθηγητής, και διορίστηκα στη βαθμίδα 
αυτή τον Δεκέμβριο του 2004. Τέλος, τον Μάρτιο του 2012 εκλέχθηκα ομοφώνως 
Καθηγητής Λαογραφίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, θέση στην οποία 
διορίστηκα στις 21 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 
 
 

4. Εκκλησιαστικά οφφίκια και διακρίσεις 
 
             Τον Μάρτιο του 2005 η Α. Θ. Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. 
Βαρθολομαίος με τίμησε με το οφφίκιο του «Άρχοντος Προστάτου των Γραμμάτων 
της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας». 
              Τον Απρίλιο του 2007 η Α. Θ. Μ. ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κ. Θεόδωρος Β΄ με τίμησε με το οφφίκιο του «Άρχοντος Χαρτοφύλακος του 
Αλεξανδρινού Θρόνου». Τον Μάρτιο του 2017, ο Μακαριώτατος με ειδικό πιττάκιό 
του με ανύψωσε στην τάξη των Μεγάλων Αρχόντων ως «Μεγάλο Άρχοντα 
Χαρτοφύλακα του Αλεξανδρινού Θρόνου». 
               Τον Μάρτιο του 2008, κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος με τίμησε με το οφφίκιο του 
«Αναγνώστου» της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου. 
                Τον Φεβρουάριο του 2011 η Α. Θ. Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. 
Θεόφιλος Γ΄ με αναγόρευσε «Σταυροφόρο του Παναγίου Τάφου», του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων. 
 
 

5. Επιστημονικές δραστηριότητες 
 
α. Διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων 

 
      Υπήρξα (1992 - 2010) επιστημονικός σύμβουλος του «Πνευματικού Ιδρύματος 
Σάμου Νικόλαος Δημητρίου», μέλος της επιτροπής Σαμιακών Μελετών, της 
επιτροπής συντάξεως (1992 - 2011) και κατόπιν της Ομάδος Αξιολογητών και της 
Επιτροπής Κριτών (2012 κ. εξ.) του περιοδικού Σαμιακές Μελέτες. Επίσης υπήρξα 
μέλος της οργανωτικής επιτροπής των συνεδρίων «Α΄ Συμπόσιο Ανθρωπολογίας 
‘Μνήμη Στίλπωνος Κυριακίδη και Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος’» (Κομοτηνή, 4 - 7 
Νοεμβρίου 1993), «Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα» (Σάμος, 28 - 30 
Απριλίου 1995), «Λαϊκά Δρώμενα: Παλιές Μορφές και σύγχρονες εκφράσεις» 
(Κομοτηνή, 25 - 27 Νοεμβρίου 1994), «Δρώμενα: Σύγχρονα μέσα και τεχνικές 
καταγραφής τους» (Κομοτηνή, 4 - 6 Οκτωβρίου 1996), «Οι πνευματικές σχέσεις του 
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Ελληνισμού με τους βαλκανικούς λαούς» (Κομοτηνή, 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 
1998), «3ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών» (Θάσος, 18 - 21 Σεπτεμβρίου 1999), «Η 
Σάμος κατά τον 20ό αιώνα» (Σάμος, 12 - 13 Νοεμβρίου 2000), «Β΄ Διαβαλκανικό 
Συνέδριο» (Κομοτηνή, 20 - 22 Οκτωβρίου 2000), «4ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών» 
(Θάσος, 6 - 9 Σεπτεμβρίου 2003) και «4ο Διεθνές Συμπόσιο Θρακικών Σπουδών 
‘Βυζαντινή Θράκη: Μαρτυρίες και κατάλοιπα’» (Κομοτηνή, Απρίλιος 2007).  
      Το διάστημα 2007-2008 ορίστηκα οργανωτικός συντονιστής του Συμποσίου «Οι 
ανά τον κόσμο Οφφικίαλοι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο», που συνεκλήθη στην 
Κωνσταντινούπολη (24 Μαΐου 2008), στην «Αίθουσα Παπύρων» της Πατριαρχικής 
Βιβλιοθήκης του Οικουμενικού Θρόνου, από την Αδελφότητα των Αρχόντων του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου «Παναγία η Παμμακάριστος». Το συμπόσιο διεξήχθη 
στα πλαίσια της Α΄ Γενικής Συνέλευσης των Οφφικιάλων του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, υπό την αιγίδα της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου. Το Νοέμβριο του 2009 διοργάνωσα, ως επιστημονικός υπεύθυνος, 
την επιστημονική ημερίδα «Ο Μοναχισμός στη Σάμο. Χθες – σήμερα - αύριο», με την 
Ιερά Μητρόπολη Σάμου και τον Οργανισμό Πολιτισμού της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Σάμου. 
        Υπήρξα γραμματέας της επιστημονικής επιτροπής του Συμποσίου «Η Οικονομία 
του Γένους», που οργανώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Αδελφότητα 
των Οφφικιάλων της ΜτΧΕ «Παναγία η Παμμακάριστος» για τον εορτασμό των 15 
χρόνων πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου (Αθήνα, 16 - 17 
Οκτωβρίου 2006). Μέλος της επιτροπής που διοργάνωνε τα Συμπόσια για τον 
πολιτισμό του Αιγαίου στη Σάμο (έχουν διοργανωθεί, σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο του Αιγαίου τρία συμπόσια κατά το διάστημα 1993 - 1995). 
Επιστημονικός υπεύθυνος και πρόεδρος της επιστημονικής και της οργανωτικής 
επιτροπής της Διημερίδας «Η Εθνομουσικολογία στη Θράκη», που διοργάνωσε το 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, της 
Αλεξανδρούπολης (Κομοτηνή, 10 - 11 Μαρτίου 2012).  
      Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου «Ο παροιμιακός και γνωμικός 
λόγος στην Κρήτη» (Ανώγεια, 28 - 30 Σεπτεμβρίου 2012). Το Νοέμβριο του 2003 
διοργάνωσα στη Σάμο επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ο παραδοσιακός πολιτισμός 
της Σάμου: όψεις, μορφές και εκδηλώσεις», με συνεργασία του Δήμου Βαθέος και 
του Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου». Υπήρξα μέλος της 
«Ειδικής Επιτροπής Εορτασμού της 50ετίας του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής» 
(2006 - 2009). 
      Το Νοέμβριο του 2013 διοργάνωσα τις ημερίδες «Η Εκκλησία της Σάμου από την 
ένωση με την Ελλάδα ως τα τέλη του 20ού αιώνα (1912 - 2000)» (Σάμος, 16 
Νοεμβρίου 2013 – Κέντρο Εκκλησιαστικών Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών 
της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας) και «Η Εκκλησία της Σάμου κατά τον 
20ό αιώνα (1912 - 2000)» (Καρλόβασι Σάμου, 16 Νοεμβρίου 2013 – Κέντρο 
Εκκλησιαστικών Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως 
Σάμου και Ικαρίας / Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχιακού Μεγάρου Καρλοβάσου), ως 
επιστημονικός υπεύθυνος και διευθυντής του «Κέντρου Εκκλησιαστικών, Ιστορικών 
και Πολιτισμικών Μελετών» της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας.  
      Υπήρξα επίσης συνδιοργανωτής, μαζί με τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ καθηγητή κ. Κων. Χατζόπουλο, του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου 
Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών (Καβάλα, 17 - 19 Σεπτεμβρίου 2010, που ως κύριος 
διοργανωτής συγκρότησε το «Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας», με τον 
πρόεδρό του κ. Νικ. Ρουδουμέτωφ, ως επίσης και αντιπρόεδρος της Οργανωτικής 
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Επιτροπής του «6ου Συμποσίου Θασιακών Μελετών»  (Θάσος, 17 - 19 Σεπτεμβρίου 
2011). Επίσης μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Διημερίδας «Βενετοί και άλλοι 
Λατίνοι στο Βόρειο Ελληνικό Χώρο» (Κομοτηνή, 8 - 9 Δεκεμβρίου 2012), του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου «Ο Παύλος Βλαστός και το έργο του» 
(Ρέθυμνο, 17 - 19 Οκτωβρίου 2014), που συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Κρητικής 
Λογοτεχνίας, η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρείας Ρεθύμνης και το Ιστορικό Αρχείο 
Κρήτης. 
      Μέλος της Οργανωτικής και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου 
Συνεδρίου Πανεπιστημιακών Λαογράφων των Ελληνικών ΑΕΙ, με θέμα «Η 
διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην 
πολιτιστική βιομηχανία και στις τεχνολογίες αιχμής» (Κομοτηνή, 4 - 6 Οκτωβρίου 
2013), που διοργανώθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Τμήμα 
Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών – Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας, μαζί με τους συναδέλφους του ΔΠΘ Αν. Καθηγητή κ. Μ. Γ. Σέργη 
(Τμήμα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών) και Επ. 
Καθηγήτρια κα Δέσποινα Δαμιανού (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην 
Προσχολική Ηλικία / Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών). 
      Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της σειράς συνεδρίων με τίτλο «10 
επιστημονικά συνέδρια για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, 1821 - 2021», 
που διοργανώνει σε ετήσια βάση η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής 
Ταυτότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από αυτά 
πραγματοποιήθηκαν τα εξής συνέδρια, στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, της Ιεράς Μονής Πεντέλης, και στη Στοά του Βιβλίου, της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, στων οποίων τις επιμέρους Οργανωτικές Επιτροπές 
ήμουν μέλος: «Ιστοριογραφία και Πηγές για την ερμηνεία του 1821» (12 - 13 
Οκτωβρίου 2012) – «Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων επί τουρκοκρατίας. Καταπίεση 
– Κοινοτισμός – Παιδεία» (22 - 23 Νοεμβρίου 2013) – «Ορθόδοξη Εκκλησία και 
διαφύλαξη της Εθνικής Ταυτότητος – Νεομάρτυρες, άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, 
επαναστατικά κινήματα» (14 - 15 Νοεμβρίου 2014) – «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός 
Διαφωτισμός (23 – 24 Οκτωβρίου 2015).  
         Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου «Ρωσική και 
Αρμενική Λαογραφία: Παράδοση και νεωτερικότητα (19ος – αρχές 21ου αιώνα)» που 
διοργάνωσε στην Κομοτηνή (30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015) το Τμήμα 
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου 
«Τα τοπωνύμια της Κρήτης. Μνήμη Γεωργίου Ν. Χατζηδάκη», που διοργάνωσε η 
Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης (Χανιά, 2 - 4 Οκτωβρίου 
2015). Μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Ημερίδας «Η προσφορά του 
Εμμανουήλ Κριαρά στα γράμματα και στην Κρήτη» (Χανιά, 26 Σεπτεμβρίου 2015), 
που διοργάνωσε το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας.  
         Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ημερίδων «Η Ιερά Μητρόπολις 
Σάμου και Ικαρίας από το 1912 ως το τέλος του 20ού αιώνα» (Σάμος, 16 Νοεμβρίου 
2013), «1821: Ο Μεγάλος Σηκωμός του Γένους για την Ελευθερία» (Σάμος, 10 
Μαΐου 2014), «Εκκλησία και Επανάσταση στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 
1821» (Καρλόβασι Σάμου, 11 Μαΐου 2014), «Ιστορική και πολιτιστική παράδοση της 
Εκκλησίας της Σάμου: Από τις μελέτες του παρελθόντος στις τεχνολογίες του 
μέλλοντος» (Σάμος, 12 Ιουλίου 2014), «Όψεις της εκκλησιαστικής ζωής κατά την 
Ηγεμονία της Σάμου (1834-1912» (Καρλόβασι Σάμου, 21 Νοεμβρίου 2014), «Η 
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θρησκευτική ζωή στην Ηγεμονία της Σάμου» (Σάμος, 22 Νοεμβρίου 2014), «Οι 
νεομάρτυρες και η θρησκευτική παράδοση του Γένους» (Καρλόβασι Σάμου, 28 
Μαρτίου  2015), «Οι νεομάρτυρες και το δούλον Γένος: Ιστορικά και λειτουργικά 
θέματα» (Σάμος, 29 Μαρτίου  2015), «Ξενάγηση στη νεώτερη και σύγχρονη 
εκκλησιαστική ιστορία της Ικαρίας. Συμβολή στον θρησκευτικό τουρισμό του 
νησιού: Α. Η ευεργετική παρουσία των αγίων ενδόξων Κολλυβάδων Πατέρων στην 
Ικαρία – Β. Η προσφορά της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λευκάδας 
(Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, 16 Ιουλίου 2016), «Οι μονές της Σάμου στο πέρασμα του 
χρόνου:  ιστορικές επέτειοι – ιστορία και παράδοση του σαμιακού μοναχισμού» 
(Σάμος, 5 Νοεμβρίου 2016), «Η προσφορά της τοπικής Εκκλησίας στη σαμιακή 
κοινωνία» (Καρλόβασι Σάμου, 9 Δεκεμβρίου 2017 – Σάμος 10 Δεκεμβρίου 2017), 
που διοργανώθηκαν από το Κέντρο Εκκλησιαστικών Ιστορικών και Πολιτισμικών 
Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. Διοργανωτής και 
επιστημονικός υπεύθυνος της επιστημονικής ημερίδας «Ο Θρακιώτης ζωγράφος και 
αγιογράφος Γιάννης Μητράκας», που διοργανώθηκε (28 Νοεμβρίου 2014) από το 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
          Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής και επιστημονικός υπεύθυνος της 
ημερίδας με τίτλο «Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 
40 χρόνια από την εκδημία του (1976 – 2016)», την οποία οργάνωσε η Ελληνική 
Λαογραφική Εταιρεία στην Αθήνα (2 Απριλίου 2016). Επίσης πρόεδρος της 
οργανωτικής επιτροπής και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς 
επιστημονικού συνεδρίου «Οι Πομάκοι της Θράκης: Πολυεπιστημονικές και 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις / The Pomaks of Thrace: Multidisciplinary and 
Interdisciplinary Approach», που διοργανώθηκε τον Μάρτιο του 2017 στην 
Κομοτηνή, από το «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» και το 
«Εργαστήριο Ανθρωπολογίας» στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ. 
           Πρόεδρος της ορανωτικής επιτροπής και επιστημονικά υπεύθυνος της 
ημερίδας «Μοναστική ζωή και εκκλησιαστική παράδοση στη Θράκη» (Κομοτηνή, 16 
Απριλίου 2016), την οποία διοργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ 
προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου Β΄, με την ευκαιρία της 
αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του ΔΠΘ. Μέλος της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής του 
διεθνούς συνεδρίου «Η Νέα Ελληνική Γλώσσα στον Παρευξείνιο χώρο και στα 
Βαλκάνια» (Κομοτηνή, 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2016), που διοργάνωσε το 
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ, σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, και της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου «Μυθικά 
πρόσωπα, μύθοι της Θράκης και η πρόσληψή τους» (Κομοτηνή, 12-13 Απριλίου 
2016), που συνδιοργάνωσαν η Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
ΔΠΘ και τα Διεθνή Βραβεία Giuseppe Sciacca. 
         Επίσης μέλος της επιστημονικής επιτροπής της διημερίδας «Ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών Χρύσανθος Φιλιππίδης, ο από Τραπεζούντος» (Κομοτηνή, 27 – 28 Μαΐου 
2016), που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής. Πρόεδρος της 
οργανωτικής επιτροπής και επιστημονική υπεύθυνος της επιστημονικής ημερίδας 
«Οικουμενικό Πατριαρχείο: όψεις της διαχρονικής πορείας, της διακονίας και της 
προσφοράς του – Έκφραση τιμής στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβο» (Κομοτηνή, 4 Νοεμβρίου 2016), που διοργάνωσε το  
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Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
του ΔΠΘ προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. 
Ιακώβου, με την ευκαιρία της αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορά του.  
          Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου «Η ‘ιστορική’ 
Θράκη υπό το πρίσμα των εθνο-γλωσσολογικών μελετών» (Κομοτηνή, 6-8 
Οκτωβρίου 2017), που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και 
Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του ΔΠΘ και η Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία. Μέλος της 
επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής της επιστημονικής ημερίδας 
«Νεοελληνικός Διαφωτισμός: όψεις, τομές, διερευνήσεις» (Αθήνα 22 Μαΐου 2017), 
που διοργάνωσε το  Ίδρυμα Παιδαγωγικών Μελετών και Εφαρμογών. Μέλος της 
οργανωτικής επιτροπής της επιστημονικής ημερίδας «Πτυχές Βυζαντινής Φιλολογίας, 
Τέχνης και Ιστορίας» (Κομοτηνή, 24 Μαΐου 2017) που διοργάνωσε η Σχολή 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ. 
           Τον Φεβρουάριο του 2017 το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών 
Σπουδών με εξέλεξε ομοφώνως μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 5th European 
Congress of Modern Greek Studies «The Greek World in Periods of Crisis and 
Recovery, 1204-2018» (Lund, 4-7 Οκτωβρίου 2018). Πρόεδρος της επιστημονικής 
επιτροπής του 18ο Πανελλήνιου Συνεδρίου των Λυκείων των Ελληνίδων με τίτλο «Ο 
Λαϊκός Πολιτισμός γεφύρι που μας ενώνει» (Ξάνθη, 21-24 Σεπτεμβρίου 2017), που 
διοργάνωσε το Λύκειον των Ελληνίδων - Παράρτημα Ξάνθης. Μέλος της 
επιστημονικής επιτροπής του Πέμπτου Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικών Σπουδών 
αφιερωμένο στη μνήμη της Ιρίνας Κοβάλεβα / IV Международной конференции по 
эллинистике памяти И.И.Ковалевой (Μόσχα, 15-19 Απριλίου 2019, που 
διοργανώθηκε από τη кафедра византийской и новогреческой филологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова / Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Λομονόσωφ της Μόσχας). 
          Μέλος της οργανωτικής και πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του 
Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Το ελληνικό ‘λαϊκό’ μυθιστόρημα του 19ου 
αιώνα: θεωρητικά ζητήματα. Αφιερωμένο στον Henri Tonnet» (Κομοτηνή, 24-26 
Μαΐου 2018), που διοργανώθηκε από το «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας» στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ. Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής της 
Διεθνούς Επιστημονικής Ημερίδας «Уметничке праксе и градска шеталишта. Кнез 
Михаилова vs. шеталиште Дионисија Ареопагита у Атини / Art practices and 
urban promenades Belgrade’s Knez Mihailova Street vs. Dionysius the Areopagite 
Promenade in Athens» (Βελιγράδι, 6 Οκτωβρίου 2017), που διοργανώθηκε από το 
Етнографски институт САНУ / Institute of Ethnography SASA και το Εργαστήριο 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του ΔΠΘ. 
            Μέλος της τιμητικής επιτροπής του επιστημονικού συνεδρίου «Η Καβάλα από 
το 1835 έως το 1918: από τη σύσταση του Ελληνικού Προξενικού Πρακτορείου στην 
Καβάλα έως τη λήξη της Β΄ βουλγαρικής κατοχής της πόλης» (Καβάλα, 24 – 26 
Νοεμβρίου 2017), που διοργανώθηκε από τον Δήμο Καβάλας. Μέλος της 
επιστημονικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου «Αλεξανδρούπολη: η ιστορία της 
πόλης και της περιοχής της» (Αλεξανδρούπολη, 27 – 29 Μαρτίου 2020), που 
συνδιοργάνωσαν το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και το Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ. Επιστημονικά υπεύθυνος της Επιστημονικής Ημερίδας 
«Νεοελληνικός Διαφωτισμός: ελληνικές και βαλκανικές διαδρομές» (Κομοτηνή, 8 
Μαρτίου 2018), που διοργανώθηκε από το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, 
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προς τιμήν του ομ. καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη. Μέλος της 
επιστημονικής επιτροπής του 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Ελεύθερων 
Ανοικτών Πανεπιστημίων «Πρόσβαση στην ακαδημαϊκή γνώση για όλους τους 
πολίτες. Η πρόκληση της ανοικτής συμμετοχής των πολιτών στην ακαδημαϊκή 
εκπαίδευση στα πλαίσια της ‘δια βίου μάθησης’ μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Δυναμική – Προβληματισμοί - Θεσμοθέτηση» (Περιστέρι, 21 Απριλίου 2018), που 
διοργάνωσε η Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του 
Δήμου Περιστερίου. 
            Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του «2ου Συνεδρίου τοπικής ιστορίας 
Παγγαίου» (Ελευθερούπολη, 19-21 Οκτωβρίου 2018, που διοργάνωσαν ο Δήμος 
Παγγαίου και η Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως. Πρόεδρος της επιστημονικής 
επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου «Aspects of the Balkan Cities from 1990 to the 
Present: Space and People, Culture and Tourism» (Κομοτηνή, 19 – 21 Οκτωβρίου 
2018), που διοργάνωσε το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ. Πρόεδρος της επιστημονικής 
επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου «Greece and Bulgaria: parallels and intersections in 
History and Culture» (Κομοτηνή, 12 – 14 Οκτωβρίου 2018), που διοργάνωσαν το 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ και το Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών 
και το Κέντρο Θρακολογίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών (Institute of 
Balkan Studies and Centre of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences / Институт 
за Балканистика с Център по Тракология, Българска Академия на Науките). 
              Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του Πανελληνίου Επιστημονικού 
Συνεδρίου «Εκκλησιαστικά κειμήλια: από την λειτουργική χρήση στην μουσειακή 
προβολή» (Βόλος, 22-23 Σεπτεμβρίου 2018, που διοργάνωσαν ο φορέας πολιτισμού 
«Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος» της Ιεράς 
Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού και Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του 
ΔΠΘ). Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 1ου Πανελληνίου Επιστημονικού 
Συνεδρίου «Η συμβολή των συλλόγων στη διαχείριση της πολιτιστικης κληρονομιάς» 
(Πτολεμαΐδα, 5 – 7 Οκτωβρίου 2018), που διοργάνωσαν το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και ο 
«Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας ‘Η Μικρά Ασία’». 
              Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, μέλος της επιστημονικής επιτροπής 
και ουσιαστικός διοργανωτής, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, 
του 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των βαλκανικών χωρών «Ελληνισμός και 
Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453 – 
2019)», που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή (22 – 24 Νοεμβρίου 20190 από το 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Νεοελληνικών Σπουδών. Επιστημονικά και οργανωτικά υπεύθυνος της 
Επιστημονικής Ημερίδας «Ο λαϊκός πολιτισμός της Θράκης και η διαχείρισή του: 
Ημερίδα αφιερωμένη στην Ιδρύτρια και Πρόεδρο του ‘Εθνολογικού Μουσείου 
Θράκης’ Αγγελική Γιαννακίδου» (Κομοτηνή, 12 Δεκεμβρίου 2018), που 
διοργάνωσαν το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, της Σχολής Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 
 
       β. Εκδοτικές και κριτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών – Διεύθυνση 
επιστημονικών εκδοτικών σειρών 
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        Επιστημονικά περιοδικά: Επιμελήθηκα (1990-2011: 9 τόμοι) το τοπικό 
επιστημονικό περιοδικό Σαμιακές Μελέτες, του οποίου είχα την ευθύνη του 
σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της εκτέλεσης της έκδοσης, εκτελώντας χρέη 
επιστημονικού εκδότη και επιμελητή του περιοδικού. Επίσης υπήρξα μέλος της 
επιτροπής σύνταξης του περιοδικού Εξώπολις, από την αρχή ως την αναστολή της 
λειτουργίας του (1994-2000), που εκδιδόταν στην Αλεξανδρούπολη και του 
περιοδικού Θρακικά, που εκδίδεται από το Θρακικό Κέντρο της Εταιρείας Θρακικών 
Μελετών της Αθήνας. Είμαι ακόμη ένας από τους κριτές του επιστημονικού 
περιοδικού Άθληση και Κοινωνία του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ (1998 κ. εξ.), της επετηρίδας 
Δωδώνη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2012 κ. εξ.), και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 
περιοδικού Χοροστάσι, που εκδιδόταν από το «Κέντρο Ελληνικού Χορού και Λαϊκού 
Πολιτισμού» (2007 - 2011). Μέλος της επιστημονικής και εκδοτικής επιτροπής του 
τοπικού επιστημονικού περιοδικού Θρακική Επετηρίδα, που εκδίδει ο Μορφωτικός 
Όμιλος Κομοτηνής (1994 κ. εξ.). 
         Από τον Απρίλιο του 2005, με απόφαση του Δ. Σ. της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας, ορίσθηκα μέλος της Επιτροπής Εκδόσεων και της συντακτικής επιτροπής 
του επιστημονικού περιοδικού Λαογραφία (τόμος ΜΑ΄ κ. εξ.). Επίσης μέλος της 
εκδοτικής και επιστημονικής επιτροπής του ηλεκτρονικού διαδικτυακού περιοδικού 
«Πεμπτουσία», του Συλλόγου των Φίλων της Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους, 
καθώς και σύμβουλος έκδοσής του σε ζητήματα πολιτισμού. Επίσης, από το 2007 
ορίσθηκα μέλος της Επιτροπής Εκδόσεως - και από το 2011 πρόεδρός της - του 
Επιστημονικού Θεολογικού Περιοδικού Συγγράμματος του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Εκκλησιαστικός Φάρος (τόμος ΟΗ΄ κ. εξ.). 
         Είμαι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και κριτής (reviewer, 2006 κ.εξ.) του 
ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού Επιστήμη του χορού της Ελληνικής 
Επιστημονικής Εταιρείας Χορού, κριτής (reviewer, 2007 κ.εξ.) του επιστημονικού 
περιοδικού Περί Θράκης του ΠΑΚΕΘΡΑ, αλλά και κριτής (reviewer, 2011 κ.εξ.) του 
ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού Mare Ponticum του Τμήματος Γλώσσας, 
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ. Πρόεδρος των ειδικών 
εκδοτικών επιστημονικών επιτροπών που συγκρότησαν, επιμελήθηκαν και εξέδωσαν 
τους τιμητικούς τόμους για τον καθηγητή Δ. Β. Οικονομίδη (2006-2007), τον Ι. Μ. 
Χατζηφώτη (2008-2009), τον Μητροπολίτη Σάμου Ευσέβιο (20014-2015), τον 
Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων Ιάκωβο (2016-2017) και τον καθηγητή Μηνά Αλ. 
Αλεξιάδη (2016-2017). 
          Κριτής (reviewer, 2015 κ.εξ.) των επιστημονικών περιοδικών Journal of 
Alternative Perspectives in the Social Sciences (JAPSS) και Journal of Asia Pacific 
Studies, που εκδίδονται στις Η.Π.Α. από την International Academy of Social 
Sciences (IASS). Επίσης κριτής (reviewer, 2016 κ.εξ.) του επιστημονικού περιοδικού 
Neograeca Bohemica, το οποίο εκδίδεται στο Brno της Τσεχίας από την Česká 
společnost novořeckých studií (Czech Society of Modern Greek Studies), την 
Academy of Sciences of the Czech Republic και το Department of Classical Studies 
της Faculty of Arts στο Masaryk University της Τσεχίας. Κριτής (reviewer, 2017 
κ.εξ.) του επιστημονικού περιοδικού Papers in Ethnology ans Anthropology. Journal 
of the Serbian Ethnological and Anthropological Society - Оригинални научни рад 
УДК: Eтнолошко-антрополошке свеске - Etnološko-antropološke sveske που 
εκδίδεται στο Βελιγράδι και του επιστημονικού περιοδικού Δελτίο του Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών (2017 κ.εξ.) που εκδίδεται στην Αθήνα από το Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών. 
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           Με δική μου πρόταση ιδρύθηκε το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, με τίτλο Journal of Historical and 
Anthropological Research / Δελτίο Ιστορικών και Ανθρωπολογικών Ερευνών, το οποίο 
εκδίδεται ηλεκτρονικά από το 2018 κ.εξ., και του οποίου είμαι κριτής. 
 
Σειρές επιστημονικών εκδόσεων: Το 1992 ανέλαβα τη διεύθυνση της σειράς 
αυτοτελών επιστημονικών εκδόσεων «Βιβλιοθήκη Επιστημονικών Μελετών» του 
«Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου ‘Νικόλαος Δημητρίου’», η οποία από το 1992 ως το 
2010 εξέδωσε 26 τόμους διδακτορικών διατριβών, μονογραφιών, πρακτικών 
συνεδρίων και σύμμεικτων τόμων, σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της 
Σάμου. Από τον Οκτώβριο του 2005 έχω την επιστημονική ευθύνη και τη διεύθυνση 
της σειράς «Προσκυνήματα της Ορθοδοξίας», που εκδίδεται από τις εκδόσεις 
«Χελάνδιον», και περιλαμβάνει επιστημονικούς οδηγούς για τα μεγάλα θρησκευτικά 
προσκυνήματα και τα ιστορικά μοναστηριακά κέντρα του ορθόδοξου χριστιανικού 
χώρου, ανά τον κόσμο. Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2006 έχω την επιστημονική 
και εκδοτική διεύθυνση της σειράς «Ελληνικοί Τόποι και Πολιτισμοί» των εκδόσεων 
«Αλήθεια», όπου εκδίδονται επιστημονικά έργα σχετικά με τον παραδοσιακό λαϊκό 
πολιτισμό διαφόρων ελληνικών περιοχών, και της σειράς «Λειτουργικά Κείμενα» των 
εκδόσεων «Χελάνδιον», όπου εκδίδονται υμναγιολογικά κείμενα αγίων της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας.  
           Τον Ιανουάριο 2007, η Α. Θ. Μ. ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος μου 
ανέθεσε την διεύθυνση και την επιμέλεια της σειράς «Πηγές και Τεκμήρια 
Πατριαρχικής Ιστορίας», την οποία εκδίδει η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, όπου εκδίδονται αυτοτελώς μελέτες 
σχετικές με την ιστορία και την παράδοση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, αρχής 
γενομένης από ανέκδοτα μελετήματα ερευνητών του 19ου αιώνα, που απόκεινται στην 
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη και στο Πατριαρχικό Αρχειοφυλάκιο. 
       Από το Νοέμβριο του 2015 διευθύνω τη σειρά αυτοτελών επιστημονικών 
εκδόσεων με τίτλο «Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας», την 
οποία εκδίδει το «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» της 
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ. Επίσης, από το 2015 
διευθύνω τη σειρά αυτοτελών επιστημονικών μελετών «Σειρά Επιστημονικών 
Μελετημάτων» του «Κέντρου Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών 
Μελετών» της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. 
           
       γ. Ερευνητικά προγράμματα και εποπτεία λαογραφικών μουσείων 
 
       Από το 1998, και κατά διαστήματα και περιπτώσεις, η Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης μου έχει αναθέσει την κρίση 
και αξιολόγηση προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα, ενώ ως κριτής 
προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης παλιννοστούντων συνεργάζομαι με το ΕΙΥΑΠΟΕ 
(2000 κ. εξ.). Επίσης, από τον Αύγουστο του 2003 έχω οριστεί αξιολογητής στα 
ανθρωπιστικά προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, στα πλαίσια του 
οποίου έχω ήδη πραγματοποιήσει δύο αξιολογήσεις, ενώ εποπτεύω το πρόγραμμα 
συλλογής πρωτογενούς λαογραφικού υλικού, που υπέβαλε το 4ο ΤΕΕ Κομοτηνής, 
στο πλαίσιο του άξονα προγραμμάτων και δράσεων «Θράκη - Αιγαίο – Κύπρος». Το 
2010 επιλέχθηκα ως εξωτερικός επιστημονικός αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων 
και δράσεων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κυπριακής Δημικρατίας.  
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      Είμαι επιστημονικός σύμβουλος για την ίδρυση τοπικών Λαογραφικών Μουσείων 
στην Σάμο (Λαογραφικό Μουσείο του Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου «Νικόλαος 
Δημητρίου», του οποίου τα εγκαίνια έγιναν στις 3 Μαΐου 1997) και τη Χίο 
(Λαογραφικό Μουσείο της ΠΕΚΕΒ, στον Βροντάδο) και επιστημονικός συνεργάτης 
της Νομαρχιακής Επιτροπής Νεοελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού του νομού Ροδόπης, 
για θέματα οργάνωσης της λαογραφικής έρευνας και συλλογής λαογραφικού υλικού 
(1993 - 1994). Το χρονικό διάστημα 1993-1994 ορίσθηκα μέλος της Υπουργικής 
Επιτροπής για τον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, που είχε συσταθεί από το 
Υπουργείο Εσωτερικών. 
       Πρόεδρος της επιτροπής αξιολογητών για τον έλεγχο και την παραλαβή του 
επιστημονικού προγράμματος «Γλωσσολογική έρευνα, αποτίμηση και διάχυση 
αποτελεσμάτων» και του έργου «Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών 
μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη – Έκθεση για την επιλογή 
των πολιτιστικών χώρων – Προσδιορισμός και επιλογή ορισμένων χαρακτηριστικών 
κτηρίων και χώρων της ελληνόφωνης, της τουρκόφωνης και της πομακόφωνης 
πολιτισμικής κοινότητας της Θράκης», του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του ΔΠΘ (Μάρτιος – Απρίλιος 2016). 
       Ειδικός εμπειρογνώμονας για την αξιολόγηση μεταδιδακτόρων ερευνητών στο 
έργο «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση 
Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / τριών» (2017 – 2018). 
 
       δ. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο και ίδρυση πανεπιστημιακών    
εργαστηρίων 
 
        Το Νοέμβριο του 1999, με απόφαση της Γ. Σ. του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ, εντάχθηκα στο «Εργαστήριο Παλαιογραφίας, Κωδικολογίας 
και συντηρήσεως παλαιτύπων βιβλίων» του Τμήματος, ενώ τον Απρίλιο του 1999, 
μαζί με την συνάδελφο επίκ. καθηγήτρια κα. Φωτεινή Τσιμπιρίδου, υποβάλαμε 
πρόταση και σχέδιο για την ίδρυση «Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
Λαογραφίας», στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ. Τελικά το 2010, μαζί με 
τον συνάδελφο στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ Λέκτορα κ. Βασίλειο 
Δαλκαβούκη υποβάλαμε αίτηση και σχέδιο προεδρικού διατάγματος και κανονισμού 
λειτουργίας για να ιδρυθεί «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας», το οποίο οργανώσαμε και εξοπλίσαμε, ώστε να λειτουργήσει σε 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 κ. εξ., και 
το οποίο ανέπτυξε διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες, πριν ακόμη από την επίσημη 
ίδρυσή του, η οποία ολοκληρώθηκε το 2015. Αναλυτικά για τις εκπαιδευτικές και 
επιστημονικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου αυτού βλ. στη συνέχεια (αρ. η). 
 
       ε. Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια, επιτροπές και συλλογικά επιστημονικά έργα 
 
        Από την ίδρυση του Κέντρου Λαϊκών Δρωμένων, που αποτελούσε κοινή 
προσπάθεια του Δήμου Κομοτηνής και του Υπουργείου Πολιτισμού, ήμουν μέλος της 
Επιστημονικής του Επιτροπής (1995 κ. εξ.), στο πλαίσιο του Εθνικού Πολιτιστικού 
Δικτύου Πόλεων. Από το 1999, με απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ εκπροσώπησα 
το πανεπιστήμιό μας ως μέλος του Δ. Σ. του Κέντρου, μέχρι και τη διάλυση του 
Κέντρου, το 2003. Είμαι επίσης μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Κέντρου 
Θρακικών Μελετών (1995 κ. εξ.) που έχει ιδρύσει ο Μορφωτικός Ομιλος Κομοτηνής 
(η επιτροπή αυτή εκδίδει, όπως προαναφέρθηκε, το επιστημονικό περιοδικό Θρακική 
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Επετηρίδα, και τα αυτοτελή παραρτήματά του), της επιτροπής της Εταιρείας 
Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής για τη διοργάνωση Θρακικού Μουσείου 
Παιδείας (1995 κ. εξ.) και της επιτροπής του ΔΠΘ για τη συντήρηση και την 
αξιοποίηση του λαογραφικού υλικού του Πανεπιστημίου (1996 κ. εξ.). Συμμετείχα, 
με κείμενό μου για τους παραδοσιακούς αθλητικούς αγώνες του ελληνικού λαού, σε 
CD-ROM του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών για τους Ολυμπιακούς 
αγώνες (1996). Επίσης συμμετείχα, με κείμενά μου, σε CD - ROM με τίτλο «Η 
εθνική και πολιτισμική δράση των μονών του Β. Αιγαίου και της Κύπρου», του 
Ινστιτούτου Ερευνών Ανατολικού Αιγαίου (2000). Συντάκτης των συνοδευτικών και 
επεξηγηματικών κειμένων ενός  DVD με θέμα «Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα 
Πανάγια Προσκυνήματα» του ΤΕΙ Καβάλας (2010). 
        Τα έτη 2003 - 2004 συμμετείχα στην επιστημονική ομάδα που διοργάνωσε την      
έκθεση «Το παζάρι της Ξάνθης» (4 Φεβρουαρίου 2004 κ. εξ.), στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο - Γενί Τζαμί της Θεσσαλονίκης, από το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και 
Παράδοσης της Ξάνθης. Επίσης υπήρξα συντάκτης  (1989-1994) του συλλογικού 
έργου Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα – Έργα – Ρεύματα - Όροι, που 
εκδόθηκε το 2007 από τις εκδόσεις «Πατάκη».  
         Το Νοέμβριο του 2007 η Α. Θ. Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος Β΄ με όρισε μέλος της επιτροπής για την διοργάνωση 
των εορτασμών για τα εκατόχρονα των περιοδικών «Πάνταινος» και 
«Εκκλησιαστικός Φάρος» του Πατριαρχείου, και της επιτροπής για την διοργάνωση 
των εγκαινίων της ανακαινισμένης Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης – μαζί με τους 
Άρχοντες του Αλεξανδρινού Θρόνου Σπ. Καμαλάκη, Ευθ. Σουλογιάννη και Παν. 
Τζουμέρκα - στις 9 Μαΐου 2008. 
         Μέλος της πατριαρχικής συνοδείας στα ταξίδια της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στη Σάμο (Αύγουστος 2006) και της Α. Θ. Μ. του 
Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄ στη Θράκη 
(Μάιος 2014). Μέλος της Επιτροπής Εκδόσεων του Φ. Σ. Παρνασσός (2011 - 2013), 
με απόφαση της Εφορείας του Συλλόγου. Μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου 
της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, της Εκκλησίας της Ελλάδος (2017 – 2019). 
         Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ορίστηκα μέλος 
της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών (2006 - 2009) 
και της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας (2011 – 2014 
αναπληρωματικό, 2014 κ.εξ. τακτικό). Με απόφαση της Α. Θ. Μ. του Πάπα και 
Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής ορίστηκα μέλος της Συνοδικής 
Επιτροπής «Επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Κατηχήσεως» του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας (2014 κ. εξ.). Η επιτροπή αυτή εποπτεύει την διετούς 
φοιτήσεως Πατριαρχική Σχολή Αλεξανδρείας «Άγιος Αθανάσιος», που στεγάζεται 
στην πατριαρχική μονή του αγίου Σάββα, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, καθώς και 
όλες τις ανάλογες σχολές, τα κατηχητικά σχολεία και τα κάθε είδους εκπαιδευτικά 
ιδύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία 
έχουν ιδρύσει και λειτουργούν οι Μητροπόλεις του Αλεξανδρινού Θρόνου, σε όλες 
σχεδόν τις χώρες της Αφρικής. 
      Το 2006 επιμελήθηκα, διόρθωσα και προλόγισα την πρότυπη πατριαρχική 
επανέκδοση της Ιεράς Ακολουθίας της Παναγίας της Παμμακαρίστου, που 
πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις «Χελάνδιον», με την συνεργασία της 
Αδελφότητος των Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Παναγία η 
Παμμακάριστος», αλλά και την έκδοση του Κανονισμού της Αδελφότητος, από τις 
εκδόσεις «Αφών Κυριακίδη». Μέλος της επιτροπής «Αθλητισμού - Πολιτισμού» του 
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Β΄ Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων (2007 - 2010). Από το 2007 είμαι 
επιστημονικός σύμβουλος, και από το 2008 μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της 
Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου, ως επίσης και της Πατριαρχικής 
Εξαρχίας Πάτμου, επί θεμάτων ιστορίας, παραδόσεως και εκδόσεων. 
         Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Οργανισμού Πολιτισμού της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου» (2008 κ. εξ.), στην πρώτη συνεδρίαση του 
οποίου εκλέχθηκα ομοφώνων Γραμματέας του Δ. Σ. Μέλος του «Τομέα Πολιτικής 
Ευθύνης Παιδείας», και των υποτομέων «Ανώτατης Εκπαίδευσης», «Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης», «Εκκλησιαστικής Διοίκησης» και «Αλλοδόξων και Ετεροδόξων» του 
κόμματος της Νέας Δημοκρατίας (2011 κ. εξ.). Με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 
«Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Περιστερίου» (2017 κ.εξ.) και του 
Επιστημονικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου» (2017 κ.εξ.). 
         Συμμετείχα με ηχογραφημένη εκτενή παρέμβασή μου για τον αποτροπαϊκό 
χαρακτήρα των λαϊκών νανουρισμάτων στην έκθεση «Lullaby Monsters on the 
Road», που παρουσιάστηκε στον χώρο σύγχρονης τέχνης metamatic: taf, στην Αθήνα 
(24 Ιανουαρίου - 24 Φεβρουαρίου 2013), με υπεύθυνη της ομάδας δημιουργίας την 
κα Λία Δεσποτίδου. 
        Από τον Φεβρουάριο του 2013 ορίστηκα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του 
πανεπιστημιακού ερευνητικού «Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού», που ίδρυσε στην 
Κάρπαθο το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, σε συνεργασία με την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία και τον Δήμο 
Καρπάθου, με διευθυντή τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη. Γραμματέας της 
Εκδοτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του τιμητικού επιστημονικού τόμου για τον 
εορτασμό της εικοσαετίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. 
Ευσεβίου (2013–2015). Τον Δεκέμβριο του 2013 με εξέλεξε τακτικό μέλος του το 
«Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού Θεσσαλονίκης ‘Καρίπειον 
Μέλαθρον’», σε αναγνώριση της επιστημονικής, ερευνητικής, συγγραφικής και 
εθνικής προσφοράς μου. Τον Μάιο του 2018 το «Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού 
Προβληματισμού – Μέλαθρον Αναστασίου και Ιουλίας Μπίλλη» της Θεσσαλονίκης, 
διάδοχο ίδρυμα του παραπάνω αναφερθέντος, με ανακήρυξε επίτιμο μέλος του, της 
τιμητικής διακρίσεως επιδοθείσης δια του Διευθύνοντος Συμβούλου του καθηγητή 
του ΑΠΘ κ. Αθ. Αγγελοπούλου. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του 
«Ιδρύματος Παιδαγωγικών Μελετών και Εφαρμογών» (Greek Foundation of 
Educational Research and Studies) (2016 κ.εξ.). 
        Από τον Δεκέμβριο του 2014 είμαι αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της ποντιφικής 
Accademia Tiberina, η οποία με εξέλεξε καταρχήν επίτιμο (onorario, 2014) και στη 
συνέχεια τακτικό (ordinario, 2015) μέλος της, της επίσημης υποδοχής μου γενομένης 
στις 13 Δεκεμβρίου 2014. Μέλος της κριτικής επιστημονικής επιτροπής για την 
απονομή βραβείου και επαίνων σε διαγωνισμό του «Πνευματικού Κέντρου 
Ρουμελιωτών» της Αθήνας, με σκοπό την καταγραφή και συγκέντρωση λαογραφικής 
ύλης από τη Στερεά Ελλάδα (2016 κ.εξ.), με στόχο «τη διάσωση της ιστορίας και του 
λαϊκού πολιτισμού της Ρούμελης». Επίσης μέλος και γραμματέας του εκκλησιαστικού 
συμβουλίου της ενορίας της αγίας Αναστασίας της Πατρικίας, της Ιεράς 
Μητροπόλεως Περιστερίου (2008 – 2019). 
        Οργάνωσα τις εκδηλώσεις του εορτασμού της επετείου για τα 25 χρόνια 
λειτουργίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ (1991 – 2016), ως 
Πρόεδρος του Τμήματος, οι οποίες επιμερίστηκαν στα έτη 2016 και 2017. 
Ειδικότερα, πέρα από τον συντονισμό και την εισήγηση στη ΓΣ των επιμέρους 
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δράσεων, υπήρξα πρόεδρος των επιτροπών για τον εορτασμό και τις επιμέρους 
εκδηλώσεις που περιλάμβανε, για την έκδοση αναμνηστήριου επιστημονικού τόμου 
αφιερωμένου στα 25 χρόνια του ΤΙΕ και για την έκθεση της λαογραφικής συλλογής 
του ΔΠΘ σε μια παροδική έκθεση. 
         Τον Ιούνιο του 2018 εκλέχθηκα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής 
(Componente del Comitato Scientifico) και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Ιστορικού 
Τμήματος (Vice Responsabile del Dipartimento di Studi e Ricerche Storiche) του I. S. 
G. E. S. I. [Instituto di Studi Giuridici, Economici e Sociali Internationali  (Διεθνούς 
Ινστιτούτου Νομικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών και Μελετών)], που 
εδρεύει στην L’ Apuila της Ιταλίας. Το Ινστιτούτο έχει ως σκοπό την μελέτη της 
ευρωπαϊκής ιστορίας και του πολιτισμού των ευρωπαϊκών λαών, ενώ εξειδικεύεται 
στις μελέτες γύρω από τη νότια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. 
           
        στ. Συνεργασία σε εφημερίδες και σε δημιουργία ταινιών 
 
        Ήδη από τα μαθητικά μου χρόνια υπήρξα μέλος της συντακτικής και εκδοτικής 
επιτροπής και αρθρογράφος της σχολικής εφημερίδας «Σαμιακός Μαθητόκοσμος», 
που εξέδιδαν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Β΄ Γυμνασίου Σάμου (1979 – 1980). 
        Είμαι συνεργάτης της εφημερίδας «Η Καθημερινή» και της ηλεκτρονικής 
εφημερίδας «e Liberta», σε εβδομαδιαία βάση. Επίσης, είμαι – ή κατά καιρούς 
υπήρξα - συνεργάτης των εφημερίδων «Εστία», «Το Βήμα», «Μακεδονία», «Στύλος 
Ορθοδοξίας», «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» και «Ελεύθερος Τύπος», αλλά και των 
τοπικών εφημερίδων «Σαμιακόν Βήμα», «Σαμιακή», «Χαραυγή», «Νέα Σάμος», 
«Σαμιακός Τύπος», «Ο Χρόνος», «Παρατηρητής της Θράκης» και «Η Πατρίδα». 
         Επιστημονικός σύμβουλος για ζητήματα λαϊκής αγιολατρείας και παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς σειράς 30 ντοκυμαντέρ, 45 λεπτών, με γενικό τίτλο 
«Βίοι αγίων». Η σειρά αυτή γυρίστηκε σε σκηνοθεσία Αντ. Πρέκα, σενάριο Κάκιας 
Ιγερινού και δημοσιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση Π. Μπαΐλη (2016-2017).  
 
         ζ. Ίδρυση και Διεύθυνση του «Κέντρου Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών» 
             
         Το καλοκαίρι του 2012 πρωτοστάτησα, μαζί με τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιο, στην ίδρυση του «Κέντρου 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών» της Ιεράς Μητροπόλεως 
Σάμου και Ικαρίας. Πρόκειται για ένα ερευνητικό επιστημονικό κέντρο, στο οποίο 
εντάχθηκαν τόσο η Μητροπολιτική Βιβλιοθήκη, όσο και το αρχείο χειρογράφων 
κωδίκων και ιστορικών εγγράφων, αλλά και το ιστορικό αρχείο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. Έργο του Κέντρου είναι η καταγραφή και μελέτη 
της εκκλησιαστικής, ιστορικής και πολιτισμικής παράδοσης της Σάμου, της Ικαρίας 
και των Φούρνων, των νησιών που ανήκουν στην κανονική δικαιοδοσία της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου, η οργάνωση και υλοποίηση σχετικών επιστημονικών 
ερευνητικών προγραμμάτων, η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και επιστημονικών 
συνεδρίων και η πραγματοποίηση σχετικών επιστημονικών εκδόσεων, ανάμεσα στα 
οποία και περιοδικής επιστημονικής έκδοσης. Από τον Αύγουστο του 2012 ανέλαβα 
την προσωρινή διεύθυνση του Κέντρου, ως την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
επίσημης ίδρυσής του. Τον Φεβρουάριο του 2013, μετά την επίσημη ίδρυση του 
Κέντρου [ΦΕΚ 3568, τεύχος Β΄ (31 Δεκεμβρίου 2012)], ορίστηκα επιστημονικός 
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διευθυντής του (2013 κ. εξ.), με πράξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και 
Ικαρίας κ. Ευσεβίου. 
          Το Κέντρο διοργανώνει κάθε χρόνο δύο ημερίδες ή επιστημονικές διαλέξεις, 
και εκδίδει το τοπικό επιστημονικό περιοδικό Δελτίο Σαμιακών Σπουδών. Από το 
2016, διοργανώνει κάθε Ιούλιο, σε ετήσια βάση, μία επιστημονική ημερίδα στη 
Ικαρία, με θέματα σχετικά με την εκκλησιαστική ιστορία και παράδοση του νησιού. 
Επίσης εξέδωσε τον τιμητικό τόμο Ευκαρπίας Αντίδοσις (βλ. παρακάτω στην 
εργογραφία, στον τομέα της επιστημονικής και εκδοτικής επιμέλειας τόμων), ως 
αφιέρωμα για την επέτειο της εικοσαετίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου 
και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, και διοργάνωσε σχετικές τιμητικές εκδηλώσεις με 
παράλληλη παρουσίαση του τόμου αυτού στην Αθήνα (5 Οκτωβρίου 2015), στην 
πόλη της Σάμου (21 Νοεμβρίου 2015), στο Καρλόβασι της Σάμου (22 Νοεμβρίου 
2015) [οι δύο τελευταίες σε συνεργασία με τον Δήμο Σάμου και την Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου ~ Αντιπεριφέρεια Σάμου] και στη Θεσσαλονίκη (29 Νοεμβρίου 
2015) [σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σαμίων Θεσσαλονίκης «Ο Πυθαγόρας»]. 
Επίσης, το Κέντρο διοργανώνει κάθε καλοκαίρι, κατά τον Αύγουστο, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις σε χωριά της Σάμου και της Ικαρίας, πέντε ή έξι κάθε χρονιά, με την 
πραγματοποίηση μιας διάλεξης σχετικής με την ιστορία και την παράδοση κάθε 
χωριού, σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, που 
παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς και έθιμα.  
         Το Κέντρο επίσης κατέταξε και οργάνωσε την Μητροπολιτική Βιβλιοθήκη, το 
ιστορικό αρχείο και το αρχείο των μονών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, 
αλλά και το αρχείο του Μητροπολίτη Ειρηναίου. Τα εγκαίνια της Μητροπολιτικής 
Βιβλιοθήκης και η απόδοση στο κοινό της χρήσης των συλλογών της, που 
περιλαμβάνουν περί τις 15.000 τίτλων αυτοτελών τόμων και περιοδικών, 1480 
παλαίτυπα και παλαιά βιβλία, την βιβλιοθήκη του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας 
Ειρηναίου (1926-1963) και 206 χειρόγραφους κώδικες, που προέρχονται από τις 
μονές, τους ενοριακούς ναούς και ιδιωτικές συλλογές της Σάμου, έγιναν στις 27 
Μαρτίου 2016, με αγιασμό από τον Σεβασμιώτατο και με ειδική διάλεξη που 
ακολούθησε σχετικά με την αξία, τη συγκρότηση και το περιεχόμενο των 
εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών του νησιού.  
        Την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016 έγιναν στην Ιερά Μονή Αγίας Ζώνης Σάμου τα 
επίσημα εγκαίνια των γραφείων και των εγκαταστάσεων του Κέντρου, από τον 
Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιο, που διαμορφώθηκαν και οργανώθηκαν 
με την φροντίδα, τον σχεδιασμό και την επιστασία μου. Με τον τρόπο αυτό άρχισε να 
λειτουργεί εκεί το «Αρχείο των Καταγραφών και των Αποτυπώσεων των 
Χριστιανικών Μνημείων της Σάμου», που το Κέντρο με δική μου εισήγηση έχει 
ιδρύσει, και το οποίο έχει εμπλουτιστεί τόσο με τις παλαιότερες καταγραφές της 
ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, όσο και με καταγραφές από νεότερες έρευνες, 
που έχουν καλύψει το σύνολο σχεδόν των ναών και των μονών της Σάμου. Επίσης 
εγκαινιάστηκε και η συνεδριακή αίθουσα εκδηλώσεων που το Κέντρο οργάνωσε, 
στην τράπεζα της μονής, ώστε να γίνονται εκεί πολλές από τις επιστημονικές 
ημερίδες και διαλέξεις που διοργανώνει. 
        Επίσης με την ευκαιρία των εγκαινίων των γραφείων και των εγκαταστάσεων 
του Κέντρου, και για δύο μήνες (Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2016) λειτούργησε εκεί, 
στην αίθουσα εκθέσεων που έχει διαμορφωθεί, έκθεση συντηρημένων σουλτανικών 
και πατριαρχικών εγγράφων, από το παλαιό ιστορικό αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως 
Σάμου, τα οποία παρουσιάστηκαν στο κοινό, ως δείγμα τόσο του υλικού που 
διασώζει το αρχείο της Μητροπόλεως, όσο και της εργασίας συντήρησης, ανάδειξης 
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και μελέτης των πηγών της σαμιακής ιστορίας, που επιτελείται συστηματικά και 
μεθοδικά από το Κέντρο. Την έκθεση εγκαινίασε ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας 
κ. Ευσέβιος. 
        Στα πλαίσια των επιστημονικών εργασιών υποδομής του Κέντρου μελετήθηκε 
όλο το σχετικό αρχειακό υλικό των ΓΑΚ – Αρχείων Νομού Σάμου που αφορά την 
τοπική εκκλησία και τις μονές. Επίσης ερευνήθηκε το σχετικό με την Εκκλησία της 
Σάμου υλικό των αρχείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Ιεράς Μονής Πάτμου, των ιερών 
Μονών του Αγίου Όρους και του Ιστορικού Αρχείου της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος. Συντάχθηκαν αναλυτικοί κατάλογοι του υπάρχοντος σε αυτά 
τα αρχεία σχετικού με τη Σάμου υλικού, και τα σπουδαιότερα έγγραφα 
φωτογραφήθηκαν ή αποκτήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή. Όλο αυτό το υλικό 
κατατάθηκε στο αρχείο του Κέντρου, προς εκμετάλλευση από τους μελλοντικούς 
ερευνητές που θα ήθελαν να ασχοληθούν με την χριστιανική Σάμο, την ιστορία και 
τον πολιτισμό της. 
        Επίσης, έχουν συνταχθεί και αναρτηθεί στο διαδίκτυο κατάλογοι τόσο της 
συλλογής των παλαιών, όσο και των νεώτερων βιβλίων, ενώ ανέθεσα στον επίκ. 
καθηγητή του ΔΠΘ κ. Δημ. Στρατηγόπουλο τη σύνταξη αναλυτικού επιστημονικού 
καταλόγου των παλαιών βιβλίων, όπου θα περιλαμβάνονται και τα χειρόγραφα 
σημειώματα που φέρουν, και ο οποίος μετά την ολοκλήρωσή του θα αναρτηθεί 
επίσης στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης, που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. Διασώθηκε έτσι ο μεγάλος 
βιβλιακός πλούτος των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών του νησιού, κατατάχθηκε, 
καταλογογραφήθηκε, συντηρήθηκε και αποδόθηκε στους ερευνητές προς 
επιστημονική αξιοποίηση. 
        Με την επιμέλειά μου το Κέντρο έχει επίσης εκδόσει τα ακόλουθα φυλλάδια: α. 
Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λευκάδας Ικαρίας – Το αγιαστικό πέρασμα των 
αγίων ενδόξων Κολλυβάδων Πατέρων από την Ικαρία (Ικαρία 2016). 
       Ακόμη, το Κέντρο επιμελήθηκε την καταγραφή της συλλογής αντιμηνσίων της 
Μητρόπολης, αλλά και την συντήρηση, καταγραφή και έκθεση της συλλογής 
χειρογράφων κωδίκων και της συλλογής φορητών εικόνων και εκκλησιαστικών 
κειμηλίων των ναών και μονών της Μητρόπολης. Με φροντίδα και μέριμνα του 
Κέντρου ειδικοί επιστήμονες έχουν αναλάβει την μελέτη τοιχογραφικών συνόλων, 
ειδικών συλλογών εγγράφων και χειρογράφων που σχετίζονται με τους Κολλυβάδες 
και τη δράση τους στην Ικαρία, αλλά και την κατάρτιση αναλυτικού καταλόγου των 
παλαιοτύπων και παλαιών βιβλίων των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών της Ιεράς 
Μητροπόλεως, προς χρήσιν της επιστημονικής κοινότητας. 
       Με την ευκαιρία του εορτασμού της μνήμης του νεομάρτυρα αγίου Γεωργίου του 
εξ Εφέσου, το Κέντρο διοργάνωσε (13 Μαΐου 2017 στο Καρλόβασι και 14 Μαΐου 
2017 στο Βαθύ) την επιστημονική εκδήλωση «Νεομαρτύρων Εγκαλλώπισμα», με 
ομιλίες, στις οποίες παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία για την ιστορική διάσταση και τη 
λατρευτική υπόσταση των νεομαρτύρων, αλλά και νέα δεδομένα αρχειακών πηγών 
και κειμηλίων σχετικά με τη σχέση του νεομάρτυρα αυτού με τη Σάμο και τη 
σαμιακή τοπική λατρευτική παράδοση. Επίσης το Κέντρο διοργάνωσε την 
επιστημονική ημερίδα «Η προσφορά της τοπικής Εκκλησίας στη σαμιακή κοινωνία» 
(9 Δεκεμβρίου 2017 στο Καρλόβασι και 10 Δεκεμβρίου 2017 στο Βαθύ), όπου 
αναδείχθηκε η προσφορά αυτή σε διάφορα επίπεδα, όπως στην εκπαίδευση, την 
φιλανθρωπία, τη δημόσια ζωή, την υγεία και τη νοσηλεία των ασθενών, στην άμυνα 
του νησιού κ.λπ. 
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       Στις 20 Μαΐου 2018 το Κέντρο, με τη συμμετοχή και συνεργασία της «Ένωσης 
Μικρασιατών Σάμου», διοργάνωσε στην πόλη της Σάμου την «Εκδήλωση για την 
Επέτειο Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως», με ομιλητή τον καθηγητή του ΑΠΘ κ. 
Αθ. Αγγελόπουλο. Στη διάρκειά της, πραγματοποιήθηκε και η τελετή αδελφοποίησης 
του Κέντρου με το «Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού – 
Μέλαθρον Αναστασίου – Ιουλίας Μπίλλη» της Θεσσαλονίκης, και υπογράφτηκε το 
σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας, για την πραγματοποίηση κοινών επιστημονικών 
και ερευνητικών δράσεων και την από κοινού διοργάνωση διαφόρων επιστημονικών 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
         Τον Ιούνιο 2018 το Κέντρο υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τα εξής 
ομόλογα ιδρύματα: Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών – Ινστιτούτο 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας (Chambésy Γενεύης) – Ορθόδοξη 
Ακαδημία Κρήτης – Πατριαρχικό Ορθόδοξο Ινστιτούτο ‘Πατριάρχης Αθηναγόρας’ 
(Berkeley, ΗΠΑ) – Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου – Ακαδημία Θεολογικών 
Σπουδών Βόλου – Παγκόσμιο Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών της Ιεράς Μονής 
Παναγίας του Κύκκου – Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου – Αγιορείτικη Εστία. Αποτέλεσμα της 
προγραμματικής αυτής συμφωνίας υπήρξε η ίδρυση και λειτουργία ενός δικτύου 
συνεργασίας για την ανάπτυξη κοινών επιστημονικών, ερευνητικών και εν γένει 
πνευματικών δράσεων μεταξύ ιδρυμάτων συνδεόμενων με το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο ή με Εκκλησιαστικούς Οργανισμούς της Ελλάδας και της Κύπρου. 
        Στους στόχους της συμφωνίας αυτής συγκαταλέγονται επίσης η συνεργασία και 
η από κοινού ανάληψη δράσης σε ζητήματα ανάδειξης του ρόλου της πατερικής και 
της εν γένει εκκλησιαστικής παραδόσεως στο σύγχρονο κόσμο, μελέτης, προβολής 
και ανάδειξης της ορθόδοξης θεολογίας και του χριστιανικού πολιτισμού στις 
ποικίλες εκφράσεις του κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή, μέχρι και τις 
μέρες μας, αλλά και του διαλόγου των θρησκειών. Η διατύπωση και η υπογραφή του 
μνημονίου έγινε σε ειδική συνάντηση εκπροσώπων όλων των συμβαλλομένων 
φορέων στη Ιερά Μονή Βλατάδων της Θεσσαλονίκης (28-29 Ιουνίου 2018). 
       Στις 29 Ιουλίου 2018 το Κέντρο οργάνωσε επιστημονική εκδήλωση για τους 
καταγόμενους από τη Χώρα Σάμου Πατριάρχες Ιεροσολύμων με ομιλητή τον 
διευθυντή του, ενώ στις 5 Αυγούστου 2018 οργάνωσε αντίστοιχη εκδήλωση στον 
Μαραθόκαμπο Σάμου, εις μνήμην του Μαραθοκαμπίτη Μητροπολίτη Βεροίας και 
ναούσης, του από Ανέων, Μυρίνης, Περγάμου και Ζιχνών Αλέξανδρου Δηλανά, με 
ομιλητές τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Βεροίας και Ναούσης κ. 
παντελεήμονα, Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιερόθεο και τον διευθυντή του. 
       Τον Ιούλιο του 2018 το Κέντρο απέκτησε, κατέταξε και καταλογογράφησε τα 
αρχεία του συλλόγου «Φίλοι των Μονών Σάμου» και του συλλόγου «Χριστιανική 
Εστία Βαθέος». Πρόκειται για συμβολή στην ανάδειξη της αρχειακής μαρτυρίας των 
χριστιανικών συλλόγων που έδρασαν στη Σάμο κατά τον 20ό αι. Το Νοέμβριο του 
2018 το Κέντρο διοργάνωσε στην Αθήνα την εκδήλωση «Έπαινος Ιστοριογραφικής 
Προσφοράς. Η προσφορά του Νικ. Σοϊλεντάκη στην τοπική ιστοριογραφία της Σάμου 
και της Ικαρίας», στην οποία παρουσιάστηκαν σχετικά με τη νεώτερη ιστορία των 
δύο νησιών βιβλία του Νικ. Σοϊλεντάκη, δρ.ν., ως συμβολή στην προώθηση της 
σχετικής επιστημονικής έρευνας. 
       Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου διευθύνω τη σειρά αυτοτελών 
επιστημονικών εκδόσεών του, με γενικό τίτλο «Σειρά Επιστημονικών Μελετημάτων»,  
 (2015 κ.εξ.), και το τοπικό επιστημονικό περιοδικό Δελτίο Σαμιακών Σπουδών, για το 
οποίο έγινε λόγος και παραπάνω. Μέχρι στιγμής στη σειρά αυτή έχουν εκδοθεί 
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τέσσερεις τόμοι (2015, 2016, 2018), ενώ επίσης έχουν εκδοθεί και τέσσερεις τόμοι 
του επιστημονικού περιοδικού (2011 κ.εξ.). 
 
       η. Ίδρυση και διεύθυνση του «Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας» της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
 
        Όπως προαναφέρθηκε, τον Απρίλιο του 1999, μαζί με την συνάδελφο επίκ. 
καθηγήτρια κα. Φωτεινή Τσιμπιρίδου, υποβάλαμε πρόταση και σχέδιο για την ίδρυση 
«Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Λαογραφίας», στο Τμήμα Ιστορίας 
και Εθνολογίας του ΔΠΘ. Τελικά το 2010, μαζί με τον συνάδελφο στο Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ Λέκτορα κ. Βασίλειο Δαλκαβούκη υποβάλαμε 
πρόταση για την ίδρυση «Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας», το οποίο πριν ακόμη από την επίσημη ίδρυσή του οργανώσαμε και 
εξοπλίσαμε, ώστε να λειτουργήσει σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο από το 
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 κ. εξ., και το οποίο ανέπτυξε διεθνείς επιστημονικές 
συνεργασίες. 
          Το «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» ιδρύθηκε τελικά 
το 2015 [ΦΕΚ 1390 τ. Β΄ (6 Ιουλίου 2015), σ. 15212 – 15214, αρ. απόφασης Α4777] 
και σε αυτό εντάχθηκαν οι συνάδελφοι του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας 
Βασίλειος Δαλκαβούκης, Επίκ. Καθηγητής, Κατ. Μάρκου, Επίκ. Καθηγήτρια και Β. 
Κράββα, Λέκτωρ, αλλά και οι Μ. Γ. Σέργης, Αναπλ. Καθηγητής και Ελευθ. 
Χαρατσίδης, Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Γλώσσας, Πολιτισμού και Φιλολογίας 
Παρευξεινίων Χωρών, δεδομένου ότι το Εργαστήριο υπάγεται στη Σχολή Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ, όπου ανήκουν και τα δύο αυτά Τμήματα.Τον 
Οκτώβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του 
ΔΠΘ με εξέλεξε Διευθυντή του Εργαστηρίου για την τριετία 2015 - 2018. Η εκλογή 
μου στη διεύθυνση του Εργαστηρίου ανανεώθηκε παμψηφεί από τη Συνέλευση του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας τον Οκτώβριο του 2018, για την τριετία 2018-
2021. Τον Ιανουάριο του 2016 στο Εργαστήριο εντάχθηκε και το μέλος ΕΤΕΠ του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Σταύρος Κιοτσέκογλου, ώστε να είναι ανοικτό 
και να δέχεται φοιτητές σε καθημερινή βάση, ενώ παράλληλα να υποστηρίζεται 
τεχνικά και γραμματειακά το επιτελούμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Από το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο Εργαστήριο εντάχθηκε και το μέλος ΕΔΙΠ του 
Τμήματος κ. Αθαν. Κούγκουλος, δρ.φ. 
        Στο Εργαστήριο εντάχθηκε το πρωτογενές λαογραφικό υλικό που συλλέγεται 
στο Τμήμα από το 1993, και αποτελεί το «Λαογραφικό Αρχείο» του Τμήματος, 
αποτελείται δε από χειρόγραφες συλλογές πρωτογενούς λαογραφικής ύλης, 
καταγραφές ήχου και εικόνας, αναλογικές και ψηφιακές, καθώς και ορισμένα 
μουσειακά αντικείμενα (βλ. παραπάνω). Το υλικό αυτό καταλογογραφείται, 
εμπλουτίζεται και αποτελεί αντικείμενο έρευνας και άντλησης λαογραφικών 
πληροφοριών, τόσο για ερευνητές, όσο και για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και 
διδακτορικούς φοιτητές, στα πλαίσια των σπουδών τους. Η ερευνητική ενασχόληση 
με το υλικό αυτό, αλλά και ο διαρκής εμπλουτισμός του με νέες επιτόπιες έρευνες και 
καταγραφές, αποτελεί βασική ερευνητική εργασία και προτεραιότητα του 
Εργαστηρίου. 
           Το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016 στο Εργαστήριο 
εργάστηκαν και εκπαιδεύτηκαν πενήντα φοιτητές, ενώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017 εργάστηκαν και εκπαιδεύτηκαν τριάντα φοιτητές του 
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Τμήματος, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ για την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών. Υπό την επίβλεψη και την καθοδήγησή μου, και με τη συνεργασία του 
ειδικού στους υπολογιστές και δρ πληροφορικής κ. Κυρ. Σγουρόπουλου, 
καταρτίστηκε πλήρης ηλεκτρονικός κατάλογος, με διάφορες εφαρμογές και 
δυνατότητες αναζητήσεων στοιχείων, του πρωτογενούς αυτού λαογραφικού υλικού, ο 
οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου, ώστε το υλικό αυτό να 
αξιοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή.  
         Επίσης στα ίδια πλαίσια, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, οι 
εκπαιδευόμενοι φοιτητές εξασκήσθηκαν στην  οργάνωση και διαχείριση αρχείων και 
αρχειακών συλλογών, κατατάσσοντας και ευρετηριάζοντας σχετικό υλικό του 
Εργαστηρίου από τη Σάμο, τη Θράκη και τον Πόντο. Παραλλήλως δε ασχολήθηκαν, 
υπό την επίβλεψη της συνεργάτιδος του Εργαστηρίου κας Νάντιας Μαχά-Μπιζούμη 
με την αποδελτίωση βιβλιογραφίας σχετικής με τις ελληνικές λαϊκές και 
παραδοσιακές ενδυμασίες, καθώς και με την κατάταξη ενός σώματος εγγράφων που 
αποτελούν το ιστορικό αρχείο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, ως πρώτο 
βήμα για τη μελλοντική συγγραφή της ιστορίας του. 
          Από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 το Εργαστήριο διοργανώνει σε ετήσια 
βάση, το μήνα διημερίδα για το ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Τμήμα Ιστορίας 
και Εθνολογίας, με τη συμμετοχή φοιτητών και καθηγητών. Τον Μάρτιο του 2017 το 
Εργαστήριο, σε συνεργασία με το «Εργαστήριο Ανθρωπολογίας» του ΔΠΘ 
διοργάνωσε το διεθνές επιστημονικό συνέδριο «Οι Πομάκοι της Θράκης: 
Πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις / The Pomaks of Thrace: 
Multidisciplinary and Interdisciplinary Approach», στο οποίο υπήρξα πρόεδρος της 
οργανωτικής και μέλος της επιστημονικής επιτροπής. Οι εργασίες του συνεδρίου 
αυτού, στο οποίο πήραν μέρος επιστήμονες από έξι χώρες (Γερμανία, Αυστρία, 
Βουλγαρία, Τουρκία, Ολλανδία, Ιορδανία) πλην Ελλάδος, διεξήχθησαν με απόλυτη 
επιτυχία. 
          Στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού, το Εργαστήριο σε συνεργασία με τον 
«Σύλλογο Πομάκων Ξάνθης» διοργάνωσε έκθεση πομακικού λαογραφικού υλικού, 
στο αμφιθέατρο της Παλαιάς Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, στην Κομοτηνή (17-19 
Μαρτίου 2017). Διοργάνωσε επίσης, σε συνεργασία με παραδοσιακούς Πομάκους 
μουσικούς, συναυλία με παραδοσιακά πομακικά τραγούδια, από τα χωριά Δημάριο, 
Γλαύκη, Σμίνθη και Σμόλιαν, ένθεν και ένθεν των συνόρων της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας στην οροσειρά της Ροδόπης, με την οποία και ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες του (Κομοτηνή, 19 Μαρτίου 2017). 
            Ως διευθυντής του Εργαστηρίου είμαι ο βασικός εκδότης και επιστημονικός 
διευθυντής της σειράς αυτοτελών επιστημονικών δημοσιεύσεών του, με τον τίτλο 
«Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» (2015 κ.εξ.). Μέχρι στιγμής 
στη σειρά αυτή έχουν εκδοθεί τρεις τόμοι (2015, 2016, 2017). Επίσης ως Διευθυντής 
του Εργαστηρίου σχεδίασα και επιμελήθηκα την ιστοσελίδα του, η οποία εντάσσεται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ [www.he.duth.gr] 
ενημερώνοντάς την διαρκώς με τις δραστηριότητες του συνεδρίου, αλλά και με 
ειδήσεις για την ελληνική και διεθνή επιστημονική οργάνωση και κίνηση της 
Λαογραφίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 
            Το Εργαστήριο συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στο ερευνητικό πρόγραμμα 
«Artistic practice and urban promenade (pedestrian zone). Comparative ethnological 
and anthropological study of Knez Mihajlova Street in Belgrade and Dionysius the 
Areopagite walkway in Athens», του Institute of Ethnography της Serbian Academy 
of Sciences and Arts (2016 – 2019). Από πλευράς της Σερβικής Ακαδημίας υπεύθυνη 
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ήταν η Κύρια Ερευνήτρια του Institute of Ethnography Gordana Blagojević, PhD και 
από πλευράς του Εργαστηρίου ο Διευθυντής του. Στη συγκριτική αυτή μελέτη του 
νεωτερικού φαινομένου των καλλιτεχνών «του δρόμου» ενεπλάκησαν και άλλοι 
ερευνητές από τη Σερβία και την Ελλάδα, το Εργαστήριο δε εκπροσώπησαν ο 
Διευθυντής και ο συνεργάτης του κ. Γ. Χ. Κούζας, δρ.φ. 
           Τον Ιούνιο του 2016, το Εργαστήριο υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το 
Institute of Ethnography της Serbian Academy of Sciences and Arts (ЕТНОГРАФСКОГ 
ИНСТИТУТА - СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИИЗ БЕОГРАДА, РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА), καθώς και ειδικό μνημόνιο συνεργασίας με τηνν διευθύντρια του 
Ινστιτούτου Dragana Radojičić, PhD (Др Драгана Радојичић), όπου προβλέπονται 
κοινές ερευνητικές και εκδοτικές δράσεις, επιστημονικές ανταλλαγές και συνεργασία 
τόσο στο επίπεδο εκπαίδευσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, όσο και 
στην διοργάνωση κοινών ερευνητικών προσπάθειών, συνεδρίων και εκδόσεων. 
           Στα πλαίσια του εορτασμού για την επέτειο των 25 χρόνων λειτουργίας του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ το Εργαστήριο ανέλαβε την έκθεση της 
λαογραφικής συλλογής του ΔΠΘ. Για το λόγο αυτό συνέστησα επιτροπή, της οποίας 
ανέλαβα πρόεδρος, και η οποία είχε ως μέλη την κα Β. Κράββα, Λέκτορα του ΔΠΘ, 
την κα Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, διδάσκουσα στο ΤΕΙ Αθηνών και την κα Νάγια 
Δαλακούρα, μουσειολόγο του Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής, η οποία επέλεξε 
τα εκθέματα, σχεδίασε και εκτέλεσε την έκθεση, αλλά και προέβη στην τεκμηρίωση 
των εκθεμάτων και στη συγγραφή των σχετικών συνοδευτικών κειμένων. Στην 
επιτροπή αυτή ανατέθηκε από την πρυτανεία του ΔΠΘ εν γένει η συντήρηση, 
τεκμηρίωση και φύλαξη της σημαντικής αυτής για τη Θράκη συλλογής. Τα εγκαίνια 
της έκθεσης με τίτλο «Η διαδρομή της Λαογραφικής Συλλογής του ΔΠΘ. Από το 
σκοτάδι της αποθήκης στο φως του εκθέτειν και επικοινωνείν» έγιναν στην Κομοτηνή 
(28 Σεπτεμβρίου 2016), και ως τον Απρίλιο του 2017 η έκθεση ήταν ανοικτή 
συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας, υποδεχόμενη πολλούς επισκέπτες, αλλά και 
φοιτητές και σχολεία της Ροδόπης, ώστε να λειτουργεί και εκπαιδευτικά. Το κύριο 
μέρος της έκθεσης αυτής παρουσιάστηκε επίσης στο περίπτερο του ΔΠΘ στην «24η 
Έκθεση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Κομοτηνή, 25 – 27 Νοεμβρίου 2016), 
αλλά και σε διεθνές συνέδριο της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ (Αλεξανδρούπολη, 
Μάιος 2017). 
         Τον Οκτώβριο του 2016 το Εργαστήριο, συνέταξε και υπέβαλλε στο Υπουργείο 
Μακεδονίας – Θράκης και σε σωματεία Ιμβρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού 
πρόταση για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Όψεις του λαϊκού 
πολιτισμού της Ίμβρου: παράδοση και νεωτερικότητα. Συνέχειες, ασυνέχειες, 
μετασχηματισμοί. Από την Ίμβρο στην Ελλάδα». Το πρόγραμμα αυτό είχε εμένα ως 
επιστημονικό υπεύθυνο και σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των Αν. 
Καθηγητή ΤΕΦΑΑ / ΔΠΘ Δημ. Γουλιμάρη, Αν. Καθηγητή ΤΓΦΠΠΧ / ΔΠΘ Μ. Γ. 
Σέργη, Δρ Ν. Μαχά-Μπιζούμη και Δρ Γ. Κούζα. 
        Επίσης το Εργαστήριο οργάνωσε και διεκπεραίωσε το ερευνητικό πρόγραμμα 
«Λαογραφία και Εθνογραφία του αστικού χώρου» (Νοέμβριος 2016 – Ιανουάριος 
2018), με εμένα ως επιστημονικό υπεύθυνο και συνεργάτες τον Δρ Γ. Κούζα, την Δρ. 
Νάντια Μαχά-Μπιζούμη και την Δρ Gordana Blagojević, κύρια ερευνήτρια του 
Institute of Ethnography της Serbian Academy of Sciences and Arts. Από το 
πρόγραμμα αυτό, που στηρίχθηκε σε ιδιωτικές χορηγίες, προήλθαν ένα βασικό υλικό 
καταγραφής της ενεστώσας κατάστασης των μελετών αστικής λαογραφίας στον 
ευρωπαϊκό και αμερικανικό επιστηστημονικό χώρο, που μπορεί να χρησιμεύσει ως 
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οδηγός για την ανάπτυξη της αστικής λαογραφίας στην Ελλάδα, όσο και ανάλογες 
επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.  
          Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, το Εργαστήριο συνδιοργάνωσε με το 
Етнографски институт САНУ / Institute of Ethnography SASA, την Διεθνή 
Επιστημονική Ημερίδα «Уметничке праксе и градска шеталишта. Кнез 
Михаилова vs. шеталиште Дионисија Ареопагита у Атини / Art practices and 
urban promenades Belgrade’s Knez Mihailova Street vs. Dionysius the Areopagite 
Promenade in Athens» (Βελιγράδι, 6 Οκτωβρίου 2017). Στην ημερίδα συμμετείχε 
τόσο ο Διευθυντής όσο και συνεργάτες του Εργαστηρίου με σχετικές ανακοινώσεις. 
           Το Εργαστήριο οργάνωσε τις ακόλουθες παρουσιάσεις βιβλίων: α. του 
καθηγητή Ευάγγ. Αυδίκου, Οι τελευταίες πεντάρες. Αθήνα 2016, σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Ηπειρωτών Ροδόπης (Κομοτηνή, 15 Μαρτίου 2017. Ομιλητές: Ζ. 
Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ – Βασίλ. 
Δαλκαβούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ – 
Σπ. Κιοσές, φιλόλογος, μέλος ΕΔΙΠ του ΔΠΘ). 
           Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας 
του ΔΠΘ στο Εργαστήριο εντάχθηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής ο Δρ. Γ. 
Κούζας (2016-2018), ο οποίος στο διάστημα αυτό εκπόνησε ερευνητικό πρόγραμμα 
μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο «Σύγχρονες μορφές προφορικότητας και 
‘ανεπίσημη’ επικοινωνία: διαδόσεις και κοινωνικοί σχολιασμοί σε ένα δήμο της 
Αττικής. Μια λαογραφική και εθνογραφική προσέγγιση». Το πρόγραμμα υποβλήθηκε 
για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Ενίσχυση 
Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών», 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020. Στην 
8η /21-02-2017 Συνεδρίας του Δ.Σ του Ι.Κ.Υ. το πρόγραμμα αυτό της 
μεταδιδακτορικής έρευνας βαθμολογήθηκε με 96%, κατατασσόμενο τέταρτο επί 1700 
προτάσεων όλων των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων, γεγονός που αποτελεί 
διάκριση αριστείας για την μεταδιδακτορική έρευνα του Εργαστηρίου. Από το 
πρόγραμμα αυτό προέκυψαν και δύο σχετικές διεθνείς δημοσιεύσεις, αλλά και δίδαξε 
επικουρικά μαθήματα λαογραφίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους 
φοιτητές του Τμήματος. 
           Στο Εργαστήριο επίσης πραγματοποίησε την ερευνητική της άδεια (sabbatical) 
η Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδημίας Αθηνών Δρ Ανδρομάχη Οικονόμου, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 
2018. Στο πλαίσιος της άδειας αυτής η κα Οικονόμου συνδιοργάνωσε και υλοποίησε 
με το Εργαστήριο το ερευνητικό πρόγραμμα «Ιστορικές και πολιτισμικές 
προσεγγίσεις των Αρβανιτών στο χώρο της ιστορικής Θράκης», με συστηματική 
επιτόπια έρευνα και καταγραφή, με τη συνεργασία μελών ΔΕΠ και μεταπτυχιακών 
φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας. Από το πρόγραμμα προέκυψαν 
επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια και διαλέξεις, ενώ στο 
διάστημα αυτό η κα Οικονόμου και σχετικά σεμιναριακά μαθήματα και διαλέξεις στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. 
           Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018 και 2018 - 2019 το 
Εργαστήριο, δια της επιστημονικής συνεργάτιδός του δρος Νάντιας Μαχά-Μπιζούμη, 
ανέλαβε την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση της μουσειακής συλλογής λαογραφικού 
υλικού του ΔΠΘ. Με βάση τη συστηματική αυτή εργασία, προέκυψε μια ψηφιακή 
βάση δεδομένων (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www. he. duth. gr / 
laographiki – syllogi - gallery), στην οποία όλα τα αντικείμενα της συλλογής 
παρουσιάζονται φωτογραφημένα, με περιγραφή αναλυτική, μελέτη και σχετική 
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βιβλιογραφική τεκμηρίωση, ώστε η συλλογή αυτή να είναι πλέον και ηλεκτρονικά 
προσβάσιμη στους μελετητές που θα ήθελαν να μελετήσουν τμήματά της. 
          Το υλικό της «Λαογραφικής Συλλογής» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, το οποίο προέρχεται από τον ευρύτερο θρακικό χώρο, συγκεντρώθηκε 
συστηματικά κατά τη δεκαετία του 1980, με στόχο τη συλλογή πρωτίστως 
αντικειμένων από τους Σαρακατσάνους. Η συλλογή αποτελείται από υφαντά, 
κεντήματα (τσεβρέδες), μεμονωμένα γυναικεία και ανδρικά ενδύματα (πουκάμισα, 
μανικωτούς και αμάνικους επενδύτες, τσούκνες, ποδιές, κεφαλομάντιλα, ζώνες, 
κάλτσες, ποτούρια), έργα αργυροχοΐας (πόρπες, κλειδωτήρια), έργα ξυλογλυπτικής 
(ρόκες, αδράχτια, σφοντύλια, κασέλες, προσφορικές σφραγίδες, εικόνα), έργα 
μεταλλοτεχνίας (μεταλλικά εργαλεία και σκεύη), παραδοσιακά μουσικά όργανα 
(γκάιντα). Μεγάλο τμήμα της συλλογής κατέχουν οι σαρακατσάνικες ποδιές, οι 
«παναούλες», των οποίων η διακόσμηση σηματοδοτούσε τον ενδοοικογενειακό ρόλο, 
τη φυσική και κοινωνική ηλικία της Σαρακατσάνας, την περίσταση χρήσης. Τμήμα 
της συλλογής αυτής, η οποία φυλάσσεται σε αποθήκη του κτηρίου διοίκησης του 
ΔΠΘ, στην πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής, μπορεί να δει κανείς σε ειδικές 
προθήκες στο χώρο έξω από τα γραφεία του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του 
ΔΠΘ, ενώ σχεδιάζεται η μόνιμη έκθεσή του σε ειδικό μουσειακό χώρο, ο οποίος έχει 
προβλεφθεί στο κτήριο της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, στην 
πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής, και του οποίου την μουσειολογική μελέτη, 
καθώς και την υλοποίηση της έκθεσης έχει αναλάβει και πάλι το Εργαστήριο.  
           Η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση του υλικού έγινε από την δρ Νάντια Μαχά-
Μπιζούμη, διδάσκουσα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας και η ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του Εργαστηρίου έγινε με την τεχνική υποστήριξη του μέλους ΕΔΙΠ του 
Τμήματος δρ Κυριάκου Σγουρόπουλου, υπό την εποπτεία μου ως διευθυντή του 
Εργαστηρίου. Στο εγχείρημα εργάστηκαν φοιτητές του Τμήματος που εκπαιδεύθηκαν 
στο Εργαστήριο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018, στα πλαίσια της 
πρακτικής άσκησης φοιτητών το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.  
           Τον Μάρτιο του 2017 το Εργαστήριο εγκαινίασε το ερευνητικό πρόγραμμα 
«Τοπικός τύπος, νησιωτικότητα και καθημερινότητα: συμβολή στη σύγχρονη και 
νεωτερική λαογραφία». Στα πλαίσιά του, καταρτίστηκε αρχείο τοπικού τύπου από τη 
Σάμο και τη Κάσο, κατατάχθηκαν οι εφημερίδες και αποδελτιώθηκαν τα βασικά τους 
θέματα, ως πιλοτική περίπτωση μελέτης του λαογραφικού υλικού για τη μελέτη του 
λαϊκού πολιτισμού, το οποίο μπορούν να προσφέρουν οι τοπικές εφημερίδες, ιδίως δε 
οι εφημερίδες των εθνοτοπικών συλλόγων. Διευθυντής του προγράμματος είναι ο 
Διευθυντής του Εργαστηρίου, και σε αυτό εκπαιδεύονται κάθε χρόνο προπτυχιακοί 
φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΕΣΠΑ για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. 
          Τον Μάιο του 2017, στα πλαίσια της ασκήσεως στο Εργαστήριο φοιτητών με 
το πρόγραμμα ΕΣΠΑ καταρτίστηκε αρχείο ημερολογίων τοίχου, με δείγματα από όλη 
την Ελλάδα, κυρίως από τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Πρόκειται για υλικό, η 
μελέτη του οποίου ενδιαφέρει τα τελευταία χρόνια έντονα τόσο την ελληνική, όσο και 
τις ξένες λαογραφίες. Επίσης, με πρωτοβουλία του μέλους Ε.ΔΙ.Π του Εργαστηρίου 
κ. Αθ. Κούγκουλου ιδρύθηκε σε αυτό «Αρχείο Νικολάου Φαρδύ», όπου 
θησαυρίζονται εκδόσεις, δημοσιεύματα και φωτοαντίγραφα χειρογράφων του λογίου 
αυτού της Σαμοθράκης, με τα οποία εργάζονται επιστημονικά και εκπαιδεύονται 
φοιτητές, υπό την επίβλεψη και με την φροντίδα του κ. Κούγκουλου. 
            Τον Ιούνιο του 2017, το Εργαστήριο ξεκίνησε επιστημονική συνεργασία με το 
«Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς», με στόχους την προώθηση δράσεων 
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ερευνητικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, την 
ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής δημοσιεύσεων του 
προσωπικού των δύο φορέων, εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων του 
Εργαστηρίου και του Ιδρύματος, τεχνογνωσίας, δεδομένων. Τον Ιανουάριο του 2018, 
στα πλαίσια αυτά, υπέγραφτηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου 
και του Ιδρύματος. Στους σκοπούς της συνεργασίας εντάσσονται επίσης η οργάνωση 
κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων, workshops, ημερίδων, σεμιναρίων και 
συνεδρίων, για ζητήματα λαϊκού πολιτισμού και της μουσειακής αποτύπωσης και 
προβολής του. 
            Επίσης τον Ιούνιο του 2017 το Εργαστήριο συμμετείχε με τον Διευθυντή και 
τη συνεργάτιδά του κα Ν. Μαχά-Μπιζούμη στο σχεδιασμό και στην υποβολή του 
ερευνητικού προγράμματος «Θρακογραφία». Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε 
συνεργασία με την Εταιρεία Πληροφορικής «Τελεστώ», το «Εργαστήριο 
Χαρτογραφίας» του ΕΜΠ και το «Εθνολογικό Μουσείο Θράκης», και εντάχθηκε στο 
«ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία’», και μάλιστα στην ενιαία δράση κρατικών 
ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ 
– Καινοτομώ».  
             Στόχος του προγράμματος αυτού, η δημιουργία ενός συστήματος γνώσης για 
το λαϊκό πολιτισμό της Μείζονος Θράκης στο χώρο και στο χρόνο, με σημασιολογική 
αναπαράσταση και διασύνδεση της πληροφορίας. Πρόκειται για μια ολιστική 
προσέγγιση με στόχο τη δημιουργία πλατφόρμας πολυμεσικού υλικού (videos, 
εικόνες, κείμενα, χάρτες, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις) και εφαρμογής 
επαυξημένης πραγματικότητας για έξυπνες συσκευές σε πραγματικό χρόνο. 
            Τον Μάιο του 2018 το Εργαστήριο διοργάνωσε, με οργανωτικά υπεύθυνη την 
Επίκ. Καθηγήτρια κα Βασιλ. Κράββα, επίστημονικά υπεύθυνο τον διευθυντή του και 
με την οργανωτική φροντίδα του μέλους ΕΔΙΠ κ. Αθ. Κούγκουλου, το Διεθνές 
Επιστημονικό Συνέδριο «Το ελληνικό ‘λαϊκό’ μυθιστόρημα του 19ου αιώνα: 
θεωρητικά ζητήματα», στο οποίο πήραν μέρος επιστήμονες από διάφορες χώρες 
(Κύπρο, Ρουμανία, Γαλλία, Τουρκία και Ισπανία), Το συνέδριο αυτό ήταν αφιέρωμα 
τιμής στον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης κ. Henri Tonnet. Οι 
εργασίες του συνεδρίου σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία, με ιδιαιτέρως αυξημένη 
συμμετοχή κοινού. 
             Στο Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έχουν επίσης 
συγκροτηθεί ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις με θέμα α. τη Θράκη και β. την 
πρωτότυπη ελληνική πεζογραφία του 19ου αιώνα. Οι βάσεις φιλοξενούνται σε ειδικό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή και θα είναι ανοιχτές σε κάθε επιστήμονα, μελετητή και 
φοιτητή, ο οποίος θα θελήσει να τις συμβουλευτεί εντός του χώρου του Εργαστηρίου. 
Υπό την επίβλεψή μου, ως Διευθυντή του Εργαστηρίου και Προέδρου του Τμήματος, 
και την επιστημονική επιμέλεια του Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος και μέλους του 
Εργαστηρίου Αθ. Κούγκουλου επιδιώκεται η συνεργασία και η αξιοποίηση ποικίλων 
ερευνητικών δράσεων των φορέων και του επιστημονικού δυναμικού της ευρύτερης 
περιοχής της έδρας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.  
         Στο παραπάνω πλαίσιο, η βάση ψηφιοποιημένης βιβλιογραφίας για τη Θράκη 
στηρίζεται σε αξιέπαινη πρωτοβουλία ομάδας πολιτών της Θράκης, που συγκρότησε 
ο κ. Θεόδωρος Κυρκούδης, η οποία χρηματοδότησε και πραγματοποίησε την 
ψηφιοποίηση όλων των τόμων των ιστορικής σημασίας περιοδικών Θρακικά και 
Αρχείον του Θρακικού και Λαογραφικού Γλωσσικού Θησαυρού. Το ψηφιακό υλικό στη 
μορφή που έχει κατατεθεί στο Εργαστήριο παρέχει τη δυνατότητα στους ερευνητές να 
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αναζητούν οποιονδήποτε όρο της επιλογής τους, μετά δε από σχετική άδεια του «εν 
Αθήναις Θρακικού Κέντρου», το ψηφιοποιημένο υλικό των θρακικών περιοδικών 
αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου.  
              Η βάση ψηφιοποιημένης πρωτότυπης ελληνικής πεζογραφίας του 19ου 
αιώνα έχει καταρτιστεί από τον κ. Κούγκουλο και την μεταδιδακτορική ερευνήτρια 
του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. κ. Αναστασία Τσαπανίδου με αφορμή το 
αφιερωμένο στον σημαντικό Γάλλο νεοελληνιστή Henri Tonnet επιστημονικό 
συνέδριο Το ελληνικό «λαϊκό» μυθιστόρημα του 19ου αιώνα:  Θεωρητικά Ζητήματα, 
που διοργανώνει το Εργαστήριο τον Μάιο του 2018. Προς το παρόν η συγκεκριμένη 
βάση ψηφιακής βιβλιογραφίας περιλαμβάνει διακόσιες από τα τετρακόσιες περίπου 
αυτοτελείς δημοσιεύσεις ελληνικών λαϊκών μυθιστορημάτων του 19ου αιώνα. Στόχος 
του Εργαστηρίου είναι σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
επιστημονικούς φορείς και ιδιώτες να συγκεντρώσει ψηφιακά το σύνολο της 
ελληνικής πεζογραφικής παραγωγής του 19ου αιώνα.   
            Τον Ιανουάριο του 2018 το Εργαστήριο υπέγραψε προγραμματικό μνημόνιο 
συνεργασίας με την «Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας», που έχει 
ιδρύσει ο Φορέας Πολιτισμού «Μαγνήτων Κιβωτός. Για τη διάσωση του 
Πολιτιστικού Αποθέματος», της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, πέραν των κοινών ερευνητικών δράσεων, της από 
κοινού διοργάνωσης ημερίδων και συνεδρίων και της πραγματοποίησης κοινών 
εκδόσεων, από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 έχουμε 
διοργανώσει μαθήματα τριετούς κύκλου σπουδών (2017 – 2021) λαογραφίας 
πανεπιστημιακού επιπέδου, με τίτλο «Εισαγωγή στην επιστήμη του λαϊκού 
πολιτισμού», με στόχο την επιμόρφωση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ανθρώπων 
με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, σε ζητήματα λαογραφίας και τοπικής ιστορίας, στα 
πλαίσια μιας γενικότερης προσπάθειας για την ανάπτυξη της πατριδογνωσίας στη 
χώρα μας (βλ. παρακάτω). 
            Στις 11 Ιανουαρίου του 2018 το Εργαστήριο συνδιοργάνωσε,  μαζί με τον 
«Σύλλογο Φιλολόγων Νομού Ροδόπης» και το «Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας» την 
επιστημονική εκδήλωση «Ψηφιακοί πόροι στην υπηρεσία της ελληνικής εκπαίδευσης: 
προσβάσιμα ψηφιακά αποθετήρια και η εκπαιδευτική τους αξιοποίηση», στην 
αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής. Στην εκδήλωση αυτή ο διευθυντής 
του Εργαστηρίου παρουσίασε τις συλλογές του και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους 
από τους εκπαιδευτικούς, ενώ το μέλος ΕΔΙΠ κ. Αθ. Κούγκουλος παρουσίασε την 
ψηφιακή συλλογή λαϊκών μυθιστορημάτων του 19ου αι. του Εργαστηρίου και τις 
δυνατότητες χρήσης τους από τους εκπαιδευτικούς. 
            Επίσης το Εργαστήριο διοργάνωσε, με πρωτοβουλία μελών του, το διεθνές 
συνέδριο «Aspects of the Balkan Cities from 1990 to the Present: Space and People, 
Culture and Tourism» (Κομοτηνή, 19 – 21 Οκτωβρίου), με επιστημονική υπεύθυνη 
την Επίκ. Καθηγήτρια κα Αικ. Μάρκου, και συνδιοργάνωσε με το ΠΜΣ του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας και την «Ένωση Προφορικής Ιστορίας» το 
«Σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας» (Κομοτηνή, 20 – 21 Απριλίου 2018) και το διεθνές 
συνέδριο «Ταυτότητες και Ετερότητες σε περιόδους κρίσης» (Κομοτηνή, 18 – 20 
Μαΐου 2018), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Βασίλ. 
Δαλκαβούκη. 
            Το 2018 το Εργαστήριο υπέγραψε πρωτόκολλο επιστημονικής και 
ερευνητικής συνεργασίας με το «Επιστημονικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Σλαβικών 
Σπουδών» («Научно - образовательный центр славистических исследований») 
του Ινστιτούτου Σλαβολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας (Института 
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славяноведения РАН), που εδρεύει στη Μόσχα. Η συμφωνία υπογράφτηκε με την 
Διευθύντρια του Κέντρου Δρ. Ελένα Ουζενέβα (К.ф.н. Е.С. Узенева), η συνεργασία 
με την οποία ανέδειξε τα κοινά μας ερευνητικά ενδιαφέροντα. Στα πλαίσια αυτά 
οργανώθηκε εθνογραφική αποστολή του Κέντρου στους Πομάκους του ορεινού 
όγκου της Ξάνθης (15 – 21 Απριλίου 2018). Επικεφαλής της ρωσικής ερευνητικής 
αποστολής ήταν η αναπλ. καθηγήτρια κα Xenia Klimova, ενώ από πλευράς του 
Εργαστηρίου συνεργάστηκαν η κα Αικατερίνη Μάρκου, ο κ. Νίκος Κόκκας και ο 
Διευθυντής του. 
           Τον Ιούνιο του 2018 το Εργαστήριο υπέγραψε πρωτόκολλο επιστημονικής 
συνεργασίας και σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών και επιστημονικών δράσεων 
με το «Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas» («Κέντρο 
Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών») του Πανεπιστημίου της 
Γρανάδα, στην Ισπανία, και με τον διευθυντή του, καθηγητή κ. M. Morfakifis-
Filaktos. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται, πέρα από τα κοινά ερευνητικά προγράμματα 
και την διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, και η ίδρυση κοινής σειράς 
ηλεκτρονικών κριτικών και φιλολογικών εκδόσεων κειμένων της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας του 19ου αιώνα, με ιδιαίτερο λογοτεχνικό, ιστορικό και λαογραφικό 
ενδιαφέρον. 
             Στα πλαίσια της μεταδιδακτορικής έρευνας του δρος Αλ. Καπανιάρη, και σε 
συνεργασία με την «Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορία», που είναι  
Τμήμα του Πολιτιστικού Φορέα «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη Διάσωση του 
Πολιτιστικού Αποθέματος» της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού από το 
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 δημιουργήθηκε πρόγραμμα 
«Πηλιορείτες εν Αιγύπτω: Αρχειακή Εθνογραφία με την οπτική των Νέων 
Τεχνολογιών και του Διαδικτύου» στο πλαίσιο κύκλου σπουδών ενός έτους, 
διαρθρωμένου σε δύο εξάμηνα, με επιστημονικούς υπευθύνους τον διευθυντή του 
Εργαστηρίου και τον κ. Καπανιάρη. Οι στόχοι του προγράμματος είναι μέσα από 
αυτή τη δραστηριότητα: α) να ενισχυθεί και η μεταδιδακτορική έρευνα με το νέο 
υλικό, β)  να παρουσιάσουμε καλές πρακτικές εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στο 
πεδίο της αρχειακής εθνογραφίας, γ)  να αξιολογήσουμε ένα νέο καινοτόμο 
πρόγραμμα εξ αποστάσεως (e-learning) στο πεδίο της εθνογραφίας και των 
ανθρωπιστικών σπουδών ευρύτερα, δ) να ενταχθεί η πρωτοβουλία στον νέο κύκλο 
εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθεί το 2019 στο Βόλο στο πλαίσιο της «Ναυτικής 
Εβδομάδας» με τιμώμενη πόλη την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 
            Το πρόγραμμα ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 - 
2019 και θα ολοκληρώθηκε το εαρινό εξάμηνο της ίδιας χρονιάς. Οι διδακτικές 
ενότητες που θα παρακολούθησαν οι σπουδαστές είναι: Εισαγωγή στην εθνογραφία - 
Ψηφιακή εθνογραφία - Βασικές αρχές αρχειακής εθνογραφίας - Η συνέντευξη ως 
εργαλείο εθνογραφικής έρευνας - Ψηφιακή αφήγηση και συλλογική μνήμη - 
Εργαστήριο ψηφιοποίησης και διαχείρισης τεκμηρίων και πηγών - Εργαλεία 
Κοινωνικής Δικτύωσης και συλλογική μνήμη. 
             Το 2018 στο Εργαστήριο, και σε μένα προσωπικά, ανατέθηκε η επιστημονική 
επίβλεψη και διαχείριση του «Εθνολογικού Μουσείου Θράκης – Αγγέλα 
Γιαννακίδου» της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, με ειδικό συμβολαιογραφικό 
έγγραφο, οι όροι του οποίου έγινα δεκτοί τόσο από τη Συνέλευση του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας, όσο και από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ, η ιδρύτρια του 
μουσείου Αγγέλα Γιαννακίδου όρισε ότι η επιστημονική και μουσειολογική επίβλεψη 
και διαχείριση του μουσείου, των συλλογών και των ερευνητικών και 
μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων του μετά τον θάνατό της θα ανατεθεί σε μένα, 
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και σε επιτροπή που θα συστήσω από τα μέλη του Εργαστηρίου, και στην οποία θα 
συμμετέχουν και δύο μέλη της οικογενείας της, υπό τον όρο η συλλογή και τα 
επιμέρους περιεχόμενά της να μην διασπαστούν. Σε κάθε δε περίπτωση, η συνέχιση 
του έργου αυτού θα ανήκει στον διευθυντή του Εργαστηρίου και στα μέλη του, όπως 
εγώ θα ορίσω τη σειρά της διαδοχής τους στην εν λόγω επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό 
το Εργαστήριο, και ο διευθυντής και τα μέλη του, αρχής γενομένης από τον 
γράφοντα, ανέλαβαν την επιστημονική διαχείριση και επίβλεψη του αξιολογότατου 
αυτού λαογραφικού μουσείου, οι συλλογές και η δράση του οποίου καλύπτουν τον 
χώρο της μείζονος Θράκης. 
           Τον Σεπτέμβριο 2018 στο Εργαστήριο συγκροτήθηκε «Αρχείο Ελένης 
Σβορώνου». Πρόκειται για αντίγραφα αρχειακών τεκμηρίων αλλά και για 
φωτογραφίες παλαιών εκδόσεων και εφημερίδων από τα ΓΑΚ-Αρχεία Σάμου και 
διάφορα άλλα ελληνικά αρχεία, που αναφέρονται στο ποιητικό, πεζογραφικό και 
εκδοτικό έργο της ποιήτριας και εκδότριας Ελένης Σβορώνου († 1918). Το υλικό 
αυτό, που εμπλουτίζεται συνεχώς από νεώτερες συμπληρωματικές έρευνες, θα 
χρησιμεύσει για την άσκηση των φοιτητών στην εκδοτική κειμένων της νεοελληνικής 
φιλολογίας, με τελικό στόχο την συγκρότηση και δημοσίευση μιας συγκεντρωτικής 
έκδοσης των απάντων της. 
            Τον Δεκέμβριο του 2018 το Εργαστήριο διοργάνωσε την Επιστημονική 
Ημερίδα «Ο λαϊκός πολιτισμός της Θράκης και η διαχείρισή του: Ημερίδα 
αφιερωμένη στην Ιδρύτρια και Πρόεδρο του ‘Εθνολογικού Μουσείου Θράκης’ 
Αγγελική Γιαννακίδου» (Κομοτηνή, 12 Δεκεμβρίου 2018), με αφορμή την 
παραχώρηση της διεύθυνσης και της επιστημονικής διαχείρισης του «Εθνολογικού 
Μουσείου Θράκης – Αγγελική Γιαννακίδου» στο Εργαστήριο και στο προσωπικό 
του, και δι’ αυτού στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας και στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης (βλ. παραπάνω). Στην ημερίδα συμμετείχαν με ανακοινώσεις ο 
διυεθυντής και συνεργάτες του Εργαστηρίου. 
           Το 2018 το Εργαστήριο, σε συνεργασία με την Serbian Ethnological and 
Anthropological Society και το Institute of Ethnography της Serbian Academy of 
Sciences and Arts, υπήρξε συνεκδότης του συλλογικού επιστημονικού τόμου Gordana 
Blagojević (επιμ.), The Feast of Saint George: Different cultural Contexts and 
Traditions. Belgrade 2018, στον οποίο εξετάζονται μορφές της λαϊκής λατρείας του 
αγίου Γεωργίου από ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  
           Τον Ιανουάριο του 2019 το Εργαστήριο, σε συνεργασία με την Edebiyat 
Fakültesi Dekanlığı (Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής) του İstanbul Üniversitesi 
διοργάνωσε στην Κωνσταντινούπολη επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Yunan 
Dünyasında Osmanlı İzleri: Kültürlerarası Bir Diyalog» (Κωνσταντινούπολη, 25 
Ιανουαρίου 2019). Στην ημερίδα αυτή πήραν μέρος ο διευθυντής του Εργαστηρίου, 
το μέλος Ε.ΔΙ.Π. κ. Αθαν. Κούγκουλος και η συνεργάτιδα του Εργαστηρίου κα Ν. 
Μαχά-Μπιζούμη. 
           Τον Αύγουστο του 2019 το Εργαστήριο, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον 
καθηγητή Ευάγγ, Αυδίκο και το ΠΜΣ «Τοπική ιστορία – διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ συνδιοργάνωσε το 7ο 
Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων με θέμα «Τρωγοπίνοντας. Πολιτισμικές και κοινωνικές 
προσεγγίσεις της (αγρο)διατροφικής παράδοσης». 
           Στο Εργαστήριο ανατέθηκε η μουσειολογική μελέτη του πανεπιστημιακού 
«Λαογραφικού Μουσείου», του μουσείου δηλαδή όπου θα εκτεθεί η λαογραφική 
συλλογή του ΔΠΘ, στο νέο κτήριο της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
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Σπουδών, στην πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής (βλ. παραπάνω, στα σχετικά με 
την ψηφιοποίηση της λαογραφικής συλλογής του ΔΠΘ). 
 
           θ. Στην «Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία» 
 
            Τακτικό μέλος από το 1988 της «Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας», 
εξελέγην αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το 2005, και στη 
συνέχεια εισήλθα στο Συμβούλιο ως τακτικό μέλος, αναπληρώνοντας την Μ. 
Μηλίγκου-Μαρκαντώνη. Από το 2008 εκλέγομαι ως τακτικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στο οποίο υπήρξα ταμίας (2008-2017) και Αντιπρόεδρος (2017 κ.εξ.). 
Από τη θέση του ταμία μερίμνησα για την εξυγείανση των οικονομικών της 
Εταιρείας, για την εξασφάλιση οικονομικών χορηγιών και δωρεών, και για την 
κατάρτιση ηλεκτρονικού μητρώου και ηλεκτρονικού αρχείου των μελών της. 
            Παραλλήλως, με τον Γ. Κούζα, κατατάξαμε το ιστορικό αρχείο της Εταιρείας, 
ώστε να είναι διαθέσιμο στην έρευνα. Μέλος της συντακτικής επιτροπής του 
περιοδικού Λαογραφία, από το 2007, ανέλαβα, σε συνεργασία με τον Αναγν. 
Παπακυπαρίσση, τη συνέχιση της λαογραφικής βιβλιογραφίας με σύντομες κρίσεις, 
την οποία είχε εγκαινιάσει στο περιοδικό αυτό ο Δ. Σ. Λουκάτος. Έκτοτε (2007-2009 
κ.εξ.) η βιβλιογραφία αυτή περιλαμβάνεται σε κάθε τόμο του περιοδικού, 
αποτελώντας στην ουσία την μόνη συστηματική λαογραφική βιβλιογραφία που 
συντάσσεται και εκδίδεται στις μέρες μας, και αναδεικνύοντας τον ερευνητικό 
χαρακτήρα που έχει η επιστημονική λαογραφική δράση της Εταιρείας. Στα ίδια 
πλαίσια, και με σκοπό να συμπληρωθεί η ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία, την 
οποία παλαιότερα συνέτασσε και δημοσίευε το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών, συνεργάστηκα στην σύνταξη ειδικού 
πολυσέλιδου έργου με την ξενόγλωσση βιβλιογραφία της ελληνικής λαογραφίας, το 
οποίο εκδόθηκε από την Εταιρεία. 
            Ειδικά ασχολήθηκα με τα παραμύθια και το λαογραφικό υλικό του λεγομένου 
«Αρχείου Γ. Μέγα», το οποίο φυλάσσεται στην Εταιρεία. Το έργο αυτό, που 
ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία του Γ. Χ. Κούζα, παρουσιάζεται σε ειδική έκδοση 
της Εταιρείας, όπου μετά από σχετική εισαγωγή καταλογογραφούνται αναλυτικά τα 
περιεχόμενα των χειρογράφων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικής ύλης του 
«Λαογραφικού Φροντιστηρίου», που οργάνωσε ο καθηγητής και ακαδημαϊκός 
Γεώργιος Α. Μέγας, δια των φοιτητών του, στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα παραμύθια των χειρογράφων τυπολογούνται κατά το 
διεθνές σύστημα κατάταξης των  A. Aarne - St. Thompson και στο τέλος 
παρατίθενται πίνακες (τόπων, συλλογέων, κατηγοριών λαογραφικής ύλης και 
παραμυθιακών τύπων. Τα μέχρι τώρα ανέκδοτα αυτά παραμύθια αποτελούν 
ενδιαφέρον υλικό για τον υπό σύνθεση κατάλογο των ελληνικών παραμυθιών. Με τον 
τρόπο αυτό, αλλά και με την κατάταξη του υλικού – το οποίο τώρα προσφέρεται και 
ψηφιοποιημένο από την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία -  κατά το διεθνές σύστημα 
A. Aarne – St. Thompson, τα ανέκδοτα αυτά παραμύθια προσφέρονται στην 
επιστημονική έρευνα, ώστε να ερμηνευθούν και να χρησιμοποιηθούν από τη 
σύγχρονη λαογραφία μας. Παραλλήλως δε αναδεικνύεται η αξία του υλικού που 
συγκέντρωσε δια των σπουδαστών και των φοιτητών του ο Γ. Μέγας, και το οποίο 
παραμένει στο σύνολό του σχεδόν ανέκδοτο, αν και πολλές φορές έχει 
χρησιμοποιηθεί σε επιστημονικές παραμυθολογικές μελέτες. 
            Μέλος της επιτροπής έκδοσης της επιστημονικής σειράς παραρτημάτων του 
περιοδικού Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, υπήρξα συχνά 
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ομιλητής στις επιστημονικές εκδηλώσεις που η Εταιρεία διοργανώνει την άνοιξη και 
το φθινόπωρο κάθε χρονιάς, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Ελληνικής 
Λαϊκής Τέχνης. Εκπροσωπώ την Εταιρεία στην Διοικούσα Επιτροπή του 
πανεπιστημιακού «Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού» στην Κάρπαθο (2013 κ.εξ.), το 
οποίο έχει ιδρυθεί από το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, το Δήμο Καρπάθου και την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. 
Επίσης ανέλαβα την ευθύνη της εποπτείας, της ενημέρωσης και του εκσυγχρονισμού 
της ιστοσελίδας της Εταιρείας, η οποία αποτελεί ηλεκτρονικό βήμα και μέσο 
επικοινωνίας των Ελλήνων λαογράφων, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους 
ομοτέχνους τους στην Ευρώπη, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο, όπου διδάσκεται 
η επιστήμη της Λαογραφίας και υπάρχουν αναπτυγμένες επιστημονικές λαογραφικές 
σπουδές. 
            Στα πλαίσια του επιστημονικού έργου της Εταιρείας υπήρξα πρόεδρος της 
οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής και επιστημονικός υπεύθυνος της ημερίδας 
με τίτλο «Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια 
από την εκδημία του (1976 – 2016)», την οποία οργάνωσε η ΕΛΕ στην Αθήνα (2 
Απριλίου 2016), στην οποία πήραν μέρος δεκαπέντε πανεπιστημιακοί καθηγητές και 
ερευνητές, με ανακοινώσεις της ειδικότητάς τους, σχετικές με πτυχές του έργου, της 
προσωπικότητας και της λαογραφικής προσφοράς του Γ. Α. Μέγα, καθηγητή 
Λαογραφίας του ΕΚΠΑ, ακαδημαϊκού και προέδρου της Εταιρείας επί σειρά ετών. 
Επίσης συμμετείχα στη διοργάνωση της επιστημονικής ημερίδας της ΕΛΕ 
«Κατάσταση και προοπτικές της λαογραφίας σήμερα» (Αθήνα, 29 Ιαναουαρίου 
2018), η οποία διοργανώθηκε με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των 14 τόμων της 
λαογραφικής σειράς του Β. Πούχνερ, από τις εκδόσεις «Αρμός» (2009-2017). 
 
          ι. Στο «Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού» της Καρπάθου 
 
         Όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, εκπροσωπώ την Ελληνική Λαογραφική 
Εταιρεία στην Διοικούσα Επιτροπή του πανεπιστημιακού «Ινστιτούτου Λαϊκού 
Πολιτισμού» στην Κάρπαθο (2013 κ. εξ.), το οποίο έχει ιδρυθεί από το Τμήμα 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Δήμο 
Καρπάθου και την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Η έδρα του Ινστιτούτου είναι 
στην Κάρπαθο, ενώ υπάρχουν παραρτήματά του σε διάφορα χωριά του νησιού και 
στην Κάσο, καθώς και Σύλλογος Φίλων του Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού 
Καρπάθου, για την υποβοήθηση και στήριξη του έργου του. 
           Στα πλαίσια αυτά, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου ομ. 
καθηγητή κ. Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, διοργανώνουμε τόσο τα μεταπτυχιακά μαθήματα 
Λαογραφίας, που γίνονται στην Κάρπαθο, αλλά και φροντίζουμε τη σειρά των 
επιστημονικών λαογραφικών εκδόσεών του, στην οποία έχουν ήδη συμπεριληφθεί και 
εκδοθεί δέκα τόμοι αυτοτελών μελετών, μεταπτυχιακών διατριβών, καθώς και 
πρακτικών από επιστημονικές λαογραφικές συναντήσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια, 
πανελλαδικά και διεθνή. 
           Τα μεταπτυχιακά μαθήματα Λαογραφίας οργανώνονται στο Ινστιτούτο κάθε 
φθινόπωρο και άνοιξη, και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το 2014 τρεις κύκλοι 
παρομοίων μαθημάτων, με διδάσκοντες καθηγητές και ερευνητές της Λαογραφίας και 
της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάλιστα, το 
Νοέμβριο του 2014 (9 - 15 Νοεμβρίου), το Νοέμβριο του 2016 (6 – 13 Νοεμβρίου) 
και το Νοέμβριο του 2017 (6 – 10 Νοεμβρίου) δίδαξα στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λαογραφικές σπουδές και πολιτισμός» του Τμήματος 
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Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μια σειρά 
μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν στο «Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού 
Καρπάθου», καθοδηγώντας παραλλήλως τους εκπαιδευόμενους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές, σε σειρά σεμιναριακών μαθημάτων και πρακτικών ασκήσεων, στις τεχνικές 
της επιτόπιας έρευνας και καταγραφής φαινομένων της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 
             Ειδικότερα το Νοέμβριο του 2017 το Ινστιτούτο διοργάνωσε στην Κάρπαθο 
τον «4ο Κύκλο Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας», με 
εισηγήσεις, εργαστήρια και άσκηση επιτόπιας έρευνας στην Όλυμπο και στο Διαφάνι 
Καρπάθου, τα αποτελέσματα της οποίας σε ψηφιακή μορφή κατατέθηκαν στο σχετικό 
αρχείο καρπαθιακής λαογραφίας, το οποίο οργάνωσε και τηρεί το Ινστιτούτο, στα 
γραφεία του στην Κάρπαθο. Οι θεματικές ενότητες του κύκλου αυτού ήταν η ένδυση 
και η υπόδηση, το καρπάθικο γλέντι και η αγροτοκτηνοτροφική ζωή και η διατροφή. 
             Τέλος, το Ινστιτούτο διοργανώνει συστηματικές επιτόπιες λαογραφικές 
έρευνες στην Κάρπαθο και την Κάσο, με πρόβλεψη να επεκταθούν αυτές και σε άλλα 
νησιά των Δωδεκανήσων, ενώ με μέριμνά του διοργανώνονται και τα «Διεθνή 
Συνέδρια Καρπαθιακής Λαογραφίας», από τα οποία μέχρι σήμερα έχουν 
πραγματοποιηθεί τέσσερα. 
 
        ια. Στην «Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος» της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
 
          Το 2011, με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, ορίστηκα αναπληρωματικό μέλος της «Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής 
Πολιτιστικής Ταυτότητος» της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το 2014, 
με ανάλογη συνοδική απόφαση και εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και του Προέδρου της Επιτροπής Μητροπολίτου Δημητριάδος 
και Αλμυρού κ. Ιγνατίου, ορίστηκα τακτικό μέλος της ίδιας Επιτροπής. 
         Ως μέλος της Επιτροπής υπήρξα από τους εισηγητές της ιδέας για τη 
διοργάνωση της σειράς συνεδρίων με τίτλο «10 επιστημονικά συνέδρια για τα 200 
χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, 1821 - 2021», που διοργανώνει σε ετήσια βάση 
η Επιτροπή. Από αυτά πραγματοποιήθηκαν τα εξής συνέδρια, στο Διορθόδοξο 
Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ιεράς Μονής Πεντέλης, στη Στοά του 
Βιβλίου, της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και στην συνεδριακή αίθουσα της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στων οποίων τις επιμέρους Οργανωτικές 
Επιτροπές ήμουν μέλος: «Ιστοριογραφία και Πηγές για την ερμηνεία του 1821» (12 - 
13 Οκτωβρίου 2012) – «Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων επί τουρκοκρατίας. 
Καταπίεση – Κοινοτισμός – Παιδεία» (22 - 23 Νοεμβρίου 2013) – «Ορθόδοξη 
Εκκλησία και διαφύλαξη της Εθνικής Ταυτότητος – Νεομάρτυρες, άγιος Κοσμάς ο 
Αιτωλός, επαναστατικά κινήματα» (14 - 15 Νοεμβρίου 2014) – «Ελληνικός και 
Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός (23 – 24 Οκτωβρίου 2015) - «Ο διεθνής περίγυρος και ο 
φιλελληνισμός κατά την Ελληνική Επανάσταση» (14 - 15 Οκτωβρίου 2016) – 
«Πολεμικές συγκρούσεις και τόποι καθαγιασμού του απελευθερωτικού Αγώνος κατά 
την επανάσταση του 1821» (6-7 Οκτωβρίου 2017) – «Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του 
Αγώνος της Ελληνικής Επαναστάσεως» (18-21 Οκτωβρίου 2018). Επίσης συμμετείχα 
στη διοργάνωση των κατ’ έτος παρουσιάσεων των εκδιδόμενων τόμων με τα πλήρη 
πρακτικά και τις εισηγήσεις καθενός από αυτά τα συνέδρια, και ως ομιλητής στην 
πρώτη από αυτές (18 Μαρτίου 2013). 
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        Υπήρξα επίσης εκ των εισηγητών για τη διοργάνωση της ημερίδας «Ο Ιωάννης 
Καποδίστριας ως πρότυπο πολιτικού ηγέτου» (Αθήνα, 30 Μαΐου 2014 – Ναύπλιο 2 
Ιουνίου 2014)), της ημερίδας «Η διαχρονικότητα του Παπαδιαμάντη» (Αθήνα, 10 
Δεκεμβρίου 2011), και της ημερίδας «Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913: το δεύτερο 
’21. Η συμβολή της Εκκλησίας» (Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2013, σε συνεργασία με 
την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης).  
        Πήρα μέρος στη διοργάνωση και διεξαγωγή του πανελληνίου μαθητικού 
διαγωνισμού που προκήρυξε, αθλοθέτησε και έφερε σε πέρας η Επιτροπή με θέμα «Η 
Πατρίδα μου το έτος 2012» (2016-2017), και του πανελληνίου μαθητικού 
λογοτεχνικού διαγωνισμού με θέμα «Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια που διάβηκε ο 
πατροΚοσμάς: η ζωή, το έργο και το μαρτύριο του αγίου Κοσμά του Αιτωλού» 
(2014). Επίσης στο συντονισμό της προσπάθειας να διοργανωθούν φροντιστήρια 
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, και στην οργάνωση της διδασκαλίας μαθημάτων ελληνικής ιστορίας στα 
πλαίσια των κατηχητικών σχολείων των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
με την συγγραφή και έκδοση, έντυπη και ηλεκτρονική, σχετικού διδακτικού υλικού 
για τους διδάσκοντες και τους διδασκομένους.  
        Επίσης πήρα μέρος στον εκτενή και κριτικό έλεγχο των σχολικών εγχειριδίων 
ιστορίας και νεοελληνικής λογοτεχνίας που πραγματοποίησε επισταμένως η 
Επιτροπή, αλλά και στη σύνταξη σχετικού πολυσέλιδου υπομνήματος προς την Ιερά 
Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με τα 
φαινόμενα αποχριστιανισμού, αλλοίωσης της ιστορίας και της ελληνικής γλώσσας, 
που ενίοτε παρατηρούνται στα εγχειρίδια αυτά, διατυπώνοντας παραλλήλως και 
συγκεκριμένες προτάσεις για την διόρθωση και βελτίωσή τους, ως και για την 
εναρμόνισή τους με την ελληνορθόδοξη παράδοση του ελληνικού λαού.   
        Στα πλαίσια της μέριμνας για την διαφύλαξη του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα 
του ελληνικού πολιτισμού υπέβαλα προς την Επιτροπή εισηγήσεις σχετικά με την 
κατάργηση των θρησκευτικών αργιών, την οργάνωση του σχολικού χρόνου στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τις τάσεις εκκοσμίκευσης και αποϊεροποίησης των 
σχολικών αργιών, εισηγούμενος τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των 
αναλόγων θεμάτων. Τέλος, συμμετείχα ενεργά στην προσπάθεια εξεύρεσης και 
αποδελτίωσης λογοτεχνικού και δοκιμιακού υλικού σχετικά με τις μεγάλες εορτές του 
ετήσιου εορτολογικού κύκλου, τη θρησκευτική και την εθνική ζωή, τις οικογενειακές 
και τις ανθρώπινες σχέσεις και τις παλαιότερες μορφές ζωής, που έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της επιτροπής [www. ecclesia.gr / greek / holysynod / committees / 
identity], ως υποβοηθητικό υλικό διασκάλων, καθηγητών και μαθητών για 
διοργάνωση σχολικών εορτών και την στήριξη της διδασκαλίας ανάλογων θεμάτων 
στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
          Μέλος της επιτροπής που διοργάνωσε τις επετειακές εκδηλώσεις της 
Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 (1821 – 
2021), τόσο στο επίπεδο των Μητροπόλεων, όσο και στο επίπεδο των εκδηλώσεων 
της νεολαίας. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό υπογράφτηκε, στις 7 Ιουνίου 2018, μνημόνιο 
συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, δια του Γενικού Γραμματέα κ. Γ. Καλατζή, το οποίο 
επεξεργαστήκαμε στην επιτροπή, και βάσει του οποίου οργανώθηκε το μεγάλο αυτό 
σχέδιο των επετειακών εκδηλώσεων, που κάλυψε όλο το 2021, αλλά και ολόκληρο 
σχεδόν τον ελληνικό χώρο, με εορτασμούς επιμέρους γεγονότων, προσωπικοτήτων 
και συμβάντων του επαναστατικού αγώνα. 
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       ιβ. Στο «Ίδρυμα Παιδαγωγικών Μελετών και Εφαρμογών» 
 
       Με πρόταση του Προέδρου του Ιδρύματος κ. Σπ. Καμαλάκη ορίστηκα μέλος του 
ΔΣ στη θέση του εκλιπόντος Ευθ. Σουλογιάννη, και στη συνέχεια εκλέχθηκα Γενικός 
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ιδρύματος Παιδαγωγικών Μελετών 
και Εφαρμογών» (Greek Foundation of Educational Research and Studies) (2016 
κ.εξ.). Από τη θέση αυτή συμμετείχα στις επιτροπές για την επιλογή των 
προσωπικοτήτων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που βραβεύονται από το Ίδρυμα 
σε ετήσια βάση. 
        Επίσης υπήρξα μέλος της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής της 
επιστημονικής ημερίδας «Νεοελληνικός Διαφωτισμός: όψεις, τομές, διερευνήσεις» 
(Αθήνα 22 Μαΐου 2017), που διοργάνωσε το  Ίδρυμα, αλλά και της κριτικής 
επιτροπής εκδόσεων. Συγκεκριμένα συνεπιμελήθηκα την έκδοση των πρακτικών της 
ημερίδας αυτής, αλλά και τον τιμητικό τόμο που εξέδωσε το Ίδρυμα στη μνήμη του 
μέλους του ΔΣ του Ευθυμίου Σουλογιάννη, ερευνητή της Ακαδημίας Αθηνών, 
επισκέπτη καθηγητή πολλών πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής και 
Άρχοντος Πρωτασηκρίτη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. 
         Στα πλαίσια των καθηκόντων μου εισηγήθηκα ζητήματα ενίσχυσης 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προέγουν τις ελληνικές σπουδές και την ορθή 
διδασκαλία και χρήση της ελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως 
της Πατριαρχικής Σχολής «Άγιος Αθανάσιος» του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, της Λεοντείου Σχολής στην Αθήνα 
και του παραρτήματος του Αρσακείου Λυκείου της Ελληνικής Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας, στα Τίρανα της Αλβανίας. 
        Από το 2018 το Ίδρυμα, με εισήγησή μου και απόφαση του ΔΣ, ανέλαβε την 
εκτύπωση των τόμων του επιστημονικού περιοδικού του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 
και Πάσης Αφρικής Εκκλησιαστικός Φάρος, αρχής γενομένης από τον διπλό τόμο 87-
88 (2016-2017). Του περιοδικού αυτού είμαι πρόεδρος της συντακτικής και εκδοτικής 
επιτροπής και υπεύθυνος σύνταξης και έκδοσης (βλ. παραπάνω). Πρόκειται για 
ουσιαστική πράξη επιβίωσης ενός σημαντικού επιστημονικού περιοδικού του 
Αιγυπριώτη Ελληνισμού, με μακρόχρονη παράδοση και εκδοτική και επιστημονική 
παρουσία. 
 
       ιγ. Στην «Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας» 
 
        Από το 2017 είμαι μέλος της Συντονιστικής και Επιστημονικής Επιτροπής της 
«Ακαδημίας Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας», που έχει ιδρύσει ο Φορέας 
Πολιτισμού «Μαγνήτων Κιβωτός. Για τη διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος», 
της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος. 
        Στο πλαίσιο αυτό, από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 
έχουμε διοργανώσει μαθήματα τριετούς κύκλου σπουδών (2017 – 2021) λαογραφίας 
πανεπιστημιακού επιπέδου, με τίτλο «Εισαγωγή στην επιστήμη του λαϊκού 
πολιτισμού», με στόχο την επιμόρφωση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ανθρώπων 
με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, σε ζητήματα λαογραφίας και τοπικής ιστορίας, στα 
πλαίσια μιας γενικότερης προσπάθειας για την ανάπτυξη της πατριδογνωσίας στη 
χώρα μας. Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας και το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων 
Χωρών του ΔΠΘ και το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού 
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Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, υπό την αιγίδα της Ειδικής Συνοδικής 
Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
        Στα μαθήματα αυτά ακολουθείται το μεικτό μοντέλο μάθησης (blended learning) 
και ως εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο 
εργασιακή εμπειρία, στα πλαίσια των προγραμμάτων δια βίου μάθησης, ενώ 
χορηγείται και σχετικό πιστοποιητικό. Παραλλήλως δημιουργήθηκε και ειδική 
εκπαιδευτική πλατφόρμα (e – folklore) για την εμπέδωση της θεωρίας, ειδικό 
επιστημονικό γραφείο υποστήριξης (help desk) και διοργανώνονται εξετάσεις ή 
εποπτεύεται η σύνταξη ειδικών εργασιών.  
          Η Ακαδημία προσφέρει λοιπόν μαθήματα λαογραφίας εξ αποστάσεως, μεικτά 
προγράμματα (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) και μαθήματα αμειγώς δια ζώσης, ενώ 
έχει κατασκευάσει πλατφόρμα εκπαίδευσης σε moodle για εκπαίδευση ενηλίκων, 
ιστοσελίδα και αποθετήριο εργασιών διδασκόντων και διδασκομένων και προχωρά 
στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και στην οργάνωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Επίσης ηλεκτρονικά γίνονται οι διάφορες εξεταστικές διαδικασίες 
(τεστ, κουίζ κ.λπ.) για την βεβαίωση της γνώσης.  
          Στην πανηγυρική λήξη του πρώτου κύκλου σπουδών (Βόλος, 18 Ιουνίου 2018) 
μίλησα με θέμα «Η ελληνική λαογραφία και οι προοπτικές της τον 21ο αιώνα», σε μια 
εκδήλωση που ήταν συνδιοργάνωση της Ακαδημίας Λαϊκού Πολιτισμού, του  
Πολιτιστικού Οργανισμού «Μαγνήτων Κιβωτός» και της Ορθόδοξης Θεολογικής 
Ακαδημίας Βόλου, στην διάρκεια της οποίας τιμήθηκα για το εν γένει λαογραφικό, 
ερευνητικό, πνευματικό και συγγραφικό έργο μου από την Ιερά Μητρόπολη 
Δημητριάδος και Αλμυρού. 
          Στο πλαίσιο αυτό επίσης ανέλαβα ως επιστημονικός υπεύθυνος και δίδαξα το 
μάθημα «Θρησκευτική Λαογραφία» του χειμερινού εξαμήνου του εκπαιδευτικού 
έτους 2019-2020 και την συνεπίβλεψη και συνδιδασκαλία του μαθήματος «Σύγχρονος 
λαϊκός πολιτισμός και τοπική πολιτιστική / τουριστική ανάπτυξη» του χειμερινού 
εξαμήνου του εκπαιδευτικού έτους 2020-2021. 
           Παραλλήλως, στα πλαίσια του έργου της «Ακαδημίας Λαϊκού Πολιτισμού και 
Τοπικής Ιστορία», από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 
δημιουργήθηκε πρόγραμμα «Πηλιορείτες εν Αιγύπτω: Αρχειακή Εθνογραφία με την 
οπτική των Νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου» στο πλαίσιο κύκλου σπουδών 
ενός έτους, διαρθρωμένου σε δύο εξάμηνα, με επιστημονικούς υπευθύνους εμένα και 
τον μεταδιδακτορικό φοιτητή του ΤΙΕ και διευθυντή της Ακαδημίας κ. Αλ. 
Καπανιάρη. Οι στόχοι του προγράμματος είναι μέσα από αυτή τη δραστηριότητα: α) 
να ενισχυθεί και η μεταδιδακτορική έρευνα με το νέο υλικό, β)  να παρουσιάσουμε 
καλές πρακτικές εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στο πεδίο της αρχειακής 
εθνογραφίας, γ)  να αξιολογήσουμε ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα εξ αποστάσεως (e-
learning) στο πεδίο της εθνογραφίας και των ανθρωπιστικών σπουδών ευρύτερα, δ) 
να ενταχθεί η πρωτοβουλία στον νέο κύκλο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθεί το 
2019 στο Βόλο στο πλαίσιο της «Ναυτικής Εβδομάδας» με τιμώμενη πόλη την 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 
            Το πρόγραμμα ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 - 
2019 και θα ολοκληρώθηκε το εαρινό εξάμηνο της ίδιας χρονιάς. Οι διδακτικές 
ενότητες που θα παρακολούθησαν οι σπουδαστές είναι: Εισαγωγή στην εθνογραφία - 
Ψηφιακή εθνογραφία - Βασικές αρχές αρχειακής εθνογραφίας - Η συνέντευξη ως 
εργαλείο εθνογραφικής έρευνας - Ψηφιακή αφήγηση και συλλογική μνήμη - 
Εργαστήριο ψηφιοποίησης και διαχείρισης τεκμηρίων και πηγών - Εργαλεία 
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Κοινωνικής Δικτύωσης και συλλογική μνήμη. Στο πλαίσιο των μαθημάτων του 
προγράμματος δίδαξα το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019, 
μαζί με τον Αλ. Καπανιάρη, δρ. Λ. το μάθημα «Βασικές αρχές αρχειακής 
εθνογραφίας: από τη θεωρία στην πράξη. Παραδείγματα από το αρχεία των 
Πηλιορειτών εν Αιγύπτω». 
         Από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 η Ακαδημία εγκαινίασε και το πρόγραμμα 
δια βίου μάθησης με τίτλο «Κάτω από το χαλί της ιστορίας: πώς γράφεται και πώς 
κρίνεται ένα ιστορικό έργο», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή 
Νεοελληνικής Ιστορίας, Εκπαίδευσης και Διδακτικής της Ιστορίας του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Αντ. Σμυρναίο. 
 
        ιδ. Στο «Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου ‘Νικόλαος Δημητρίου’» 
 
        Με το «Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου ‘Νικόλαος Δημητρίου’» συνδέθηκα ήδη από 
τις πρώτες μέρες της λειτουργίας του, τον Ιούνιο του 1992, καταρχήν ως μέλος 
διαφόρων επιτροπών του, και στη συνέχεια ως κύριος επιστημονικός διευθυντής των 
ερευνητικών δράσεών του, δεδομένου ότι το Ίδρυμα είχε και άλλον τομέα δράσης, 
σχετικό με την τέχνη και τον πολιτισμό, αποχρωματισμένο όμως όσον αφορά τις 
τοπικές του αναφορές. Αντιθέτως οι δράσεις που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν 
στους τομείς που εγώ είχα αναλάβει, σχετίζονταν αποκλειστικά με την έρευνα και 
μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της Σάμου. 
        Υπήρξα (1992 - 2010) επιστημονικός σύμβουλος του «Πνευματικού Ιδρύματος 
Σάμου Νικόλαος Δημητρίου», μέλος της «Επιτροπής Σαμιακών Μελετών», της 
επιτροπής συντάξεως (1992 - 2011) και κατόπιν της ομάδος αξιολογητών και της 
Επιτροπής Κριτών (2012 κ. εξ.) του περιοδικού Σαμιακές Μελέτες. Στα πλαίσια αυτά 
επιμελήθηκα από το 1990 ως το 2011 9 τόμους του τοπικού αυτού επιστημονικού 
περιοδικού, του οποίου είχα την ευθύνη του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και 
της εκτέλεσης της έκδοσης, εκτελώντας χρέη επιστημονικού εκδότη και επιμελητή 
του περιοδικού, ενώ από τον 10 τόμο του είμαι μέλος της συντακτικής του επιτροπής. 
        Μέλος της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου «Η 
Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα» (Σάμος, 28 - 30 Απριλίου 1995), 
παραλλήλως δε μέλος της επιστημονικής ομάδας του θεσμού «Συμπόσια για τον 
πολιτισμό του Αιγαίου στη Σάμο», στα πλαίσια του οποίου οργανώθηκαν και 
υλοποιήθηκαν τα εξής συμπόσια, των οποίων εκδόθηκαν και τα πρακτικά: Α΄: 
Μουσικές και χοροί  στο Ανατολικό Αιγαίο (Σάμος, 2 - 4 Ιουλίου 1993) - Β΄: Άξονες 
και  προϋποθέσεις για μια διεπιστημονική έρευνα (Σάμος, 6 - 8 Οκτωβρίου 1994) - 
Γ΄: Δίκτυα επικοινωνίας  και πολιτισμού στο Αιγαίο (Σάμος, 6 - 8 Οκτωβρίου 1995). 
         Το 1992 ανέλαβα τη διεύθυνση της σειράς αυτοτελών επιστημονικών εκδόσεων 
«Βιβλιοθήκη Επιστημονικών Μελετών» του «Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου 
‘Νικόλαος Δημητρίου’», η οποία από το 1992 ως το 2010 εξέδωσε 26 τόμους 
διδακτορικών διατριβών, μονογραφιών, πρακτικών συνεδρίων και σύμμεικτων 
τόμων, σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου. Επίσης, ήμουν 
επιστημονικός σύμβουλος σε ζητήματα τοπικού λαϊκού πολιτισμού για την ίδρυση 
τοπικού Λαογραφικού Μουσείου του Ιδρύματος στην Σάμο, του οποίου τα εγκαίνια 
έγιναν στις 3 Μαΐου 1997. 
         Ως μέλος και αντιπρόεδρος της «Επιτροπής Σαμιακών Μελετών» [= ΕΣΜ] του 
Ιδρύματος σχεδίασα τον επιστημονικό και ερευνητικό προσανατολισμό του, με βάση 
των οποίο το Ίδρυμα οργάνωσε το επιστημονικό κομμάτι των δραστηριοτήτων του ως 
το 2016. Ο σχεδιασμός αυτός περιλάμβανε τους εξής τομείς, στους οποίους παρήχθη 
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συγκεκριμένο ερευνητικό επιστημονικό έργο: Α. ΘΕΤΙΚΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Εδώ εντάσσονται μελέτες και έρευνες που αφορούν το ίδιο το νησί 
(γεωλογικές, ορυκτολογικές, καρστικές κ.λπ.) ή το φυσικό περιβάλλον του 
(οικολογικές, γεωπονικές, ζωολογικές κ.λπ.). Επίσης μελέτες για τη συμβολή των 
Σαμίων στην ανάπτυξη θετικών επιστημών, από την πλευρά της ιστορίας της 
επιστήμης. Οι έρευνες αυτές γίνονται σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα, Μουσειακά 
Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας (ή και του εξωτερικού), μετά από δική τους 
πρόταση ή και με φροντίδα της ΕΣΜ. - Β. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Εδώ 
εντάσσεται η ιστορία με την προσπάθεια για τη μελέτη της αρχαίας, της μεσαιωνικής 
και της νεώτερης ιστορίας του νησιού, τόσο στο επίπεδο της τοπικής ιστορίας, όσο 
και στις αιγιακές της συνάφειες. Εντάσσεται ακόμη η λαογραφία, υπό την άποψη της 
οργανωμένης μελέτης του παραδοσιακού πολιτισμού της Σάμου, στον διαχρονικό 
αλλά και τον συγχρονικό άξονα. Επίσης εδώ ανήκει η φιλολογία, η κοινωνιολογία, η 
φυσική και η κοινωνική ανθρωπολογία, η ανθρωπογεωγραφία κ.λπ., στο πλαίσιο μιας 
οργανωμένης μελέτης της ανθρώπινης παρουσίας στο νησί, κατά το παρελθόν και το 
παρόν. Ιδιαίτερη είναι η θέση της αρχαιολογίας, αφού ήδη στο νησί διεξάγονται 
αρχαιολογικές έρευνες από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και τη Γερμανική 
Αρχαιολογική Σχολή στην περίπτωση αυτή το Ίδρυμα μπορεί να συνεργάζεται με 
τους παραπάνω φορείς, όπου και όποτε αυτό είναι εφικτό, ή ακόμη και με 
μεμονωμένους αρχαιολόγους ή ερευνητικές ομάδες, για τη διερεύνηση 
συγκεκριμένων θεμάτων του παρελθόντος της Σάμου. 
          Επίσης, με δική μου εισήγηση και πρωτοβουλία τέθηκαν οι στόχοι της ΕΣΜ ως 
εξής: Α. ΕΚΔΟΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Πρόκειται για 
τον εντοπισμό, ταξινόμηση, φωτογράφηση, μεταγραφή και μελέτη ιστορικών 
αρχείων, δημοσίων ή ιδιωτικών, που αναφέρονται στη Σάμο και βρίσκονται στον 
Ελληνικό χώρο. Στο Ίδρυμα μπορεί να τηρείται ταινιοθήκη για μικροφωτογραφήσεις 
τέτοιων αρχείων, ώστε να είναι προσιτά στην έρευνα. Με τον τρόπο αυτό θα 
σχηματιστεί μια βάση δεδομένων για την αναθεώρηση της Σαμιακής ιστορίας, κυρίως 
κατά τα μεταβυζαντινά χρόνια, αφού η αρχαία, αλλά μερικώς και η βυζαντινή 
περίοδος, απαιτούν εξειδικευμένη έρευνα που γίνεται από ειδικούς ερευνητικούς 
φορείς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και από το Ίδρυμα 
- Β. ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΑΜΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ: Πρόκειται για έκδοση Σαμίων 
λογοτεχνών (όπως η έκδοση του ποιητικού και θεατρικού έργου του Γ. Κλεάνθη), από 
τους πρώτους σωζόμενους ως τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα, όσων έχουν πεθάνει 
και το έργο τους έχει, έτσι, ολοκληρωθεί. Η έκδοση μπορεί να γίνεται ύστερα από 
ανάθεση σε συγκεκριμένους δόκιμους επιμελητές και με βάση ορισμένο σχέδιο 
(εισαγωγή - κείμενα - υπομνήματα - ευρετήρια). Έτσι θα σχηματιστεί, με τον καιρό, 
ένα corpus Σαμίων συγγραφέων, βασικό για τη μελέτη του πολιτισμού του νησιού 
μας - Γ. ΑΡΧEIΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ: Πρόκειται για τη δημιουργία ενός αρχείου, μέσο ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, όπου θα υπάρχουν οι κατά καιρούς δημογραφικές αλλαγές και όποια 
άλλα ανθρωπολογικά μεγέθη, από την πλευρά της φυσικής ανθρωπολογίας, είναι 
μετρήσιμα και μπορούν να καταγραφούν. Έτσι θα μελετηθεί η ανθρώπινη παρουσία 
στο νησί και θα υποστηριχθούν σχετικές δημοσιεύσεις - Δ. ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ: Πρόκειται για την υποστήριξη, το 
σχεδιασμό και τη δημοσίευση ενός πλέγματος μελετών, μερικές από τις οποίες έχουν 
ήδη εκδοθεί, για τη Σαμιακή λαογραφία σε όλες τις εκφάνσεις της (κοινωνική 
συγκρότηση, υλικός βίος, ήθη και έθιμα, πνευματικός βίος, λαϊκή τέχνη κ.λπ.), με 
παράλληλη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου. Εδώ θα υπάρχει συνεργασία με το 



 46 

υπό ίδρυση Απογραφικό Μουσείο του Ιδρύματος - Ε. ΑΡΧΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Πρόκειται για την αποτύπωση, 
καταγραφή και μελέτη των έργων της μεταβυζαντινής (και των ελαχίστων 
υπολειμμάτων βυζαντινής) εκκλησιαστικής τέχνης σε λίθο, ξύλο, μέταλλο, ύφασμα, 
εικόνες, τοιχογραφίες κ.λπ., που υπάρχουν στη Σάμο. Θα σχηματιστεί σχετικό 
φωτογραφικό αρχείο και βιβλιογραφικό τμήμα, με βάση τα οποία θα γίνουν στο 
μέλλον οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις - Ζ. ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ: Πρόκειται για την καταγραφή, ταξινόμηση, επαλήθευση 
και νέα έκδοση των μεταβυζαντινών επιγραφών (εκκλησιαστικών κατά κανόνα) της 
Σάμου. Από το corpus που θα σχηματιστεί θα εξαχθούν σπουδαιότατες πληροφορίες 
για την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού - Η. ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΜΟ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: Πρόκειται για τον σχηματισμό ενός αρχείου με όλες 
τις αναφορές στη Σάμο των αρχαίων κλασικών (ελληνικών και ρωμαϊκών) πηγών, 
συγγραφέων, επιγραφών κ.λπ. δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν επιμέρους 
μελέτες για συγγραφείς, επιγραφές ή θέματα και θα συγκεντρωθεί υλικό για τη 
μελέτη της ιστορίας της Σάμου κατά την αρχαιότητα. Όσον αφορά τα αρχαιολογικά 
δεδομένα ισχύουν όσα διατυπώθηκαν παραπάνω (ΙΙ.Β.) - Θ. ΣΑΜΟΣ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Πρόκειται για τη δημιουργία ενός αρχείου με τα γεωφυσικά και τα 
οικολογικά δεδομένα του νησιού, μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η ανθρώπινη 
παρουσία στη Σάμο. Μέρος του προγράμματος, όσον αφορά την πανίδα, έχει ήδη 
γίνει και είναι υπό δημοσίευση, σε συνεργασία με το «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Γουλανδρή». Εδώ επίσης ανήκει και ο εφαρμοσμένος τομέας της προστασίας και της 
ανάδειξης του οικοσυστήματος του νησιού μας, και με τη μορφή συγκεκριμένων 
μέτρων ή με την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για παρόμοια θέματα - Ι. Η 
ΣΑΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΙΓΙΑΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ: Πρόκειται για τη δημιουργία ενός 
αρχείου για τις κάθε είδους επαφές της Σάμου με τον αιγιακό χώρο (οικονομικές, 
πολιτισμικές κ.λπ.), στον διαχρονικό και τον συγχρονικό άξονα. Μέσα από τα 
δεδομένα του αρχείου αυτού (ιστορικά, εικονογραφικά, λογοτεχνικά κ.τ.λ.) θα 
μπορούν να εξαχθούν πολύτιμες πληροφορίες για τη συγγραφή ειδικών εργασιών 
κατά θέματα - ΙΑ. Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ: Πρόκειται για τη 
δημιουργία ενός αρχείου με κάθε είδους πληροφορίες για επαφές της Σάμου με τον 
διεθνή χώρο. Θα χρειαστεί βιβλιογραφική αλλά και αρχειακή έρευνα, σε ξένα αρχεία, 
με αποδελτίωση και εισαγωγή στο αρχείο όλων των σχετικών αναφορών. Θα υπάρχει 
επίσης ειδικό τμήμα για τις Σαμιακές παροικίες του εξωτερικού, την κατανομή, τη 
σύσταση και τη δράση του, ώστε να σχηματίζεται πλήρης εικόνα για την παρουσία 
του νησιού μας έξω από τα όρια της Ελλάδος - ΙΒ. ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ: Πρόκειται για την μικροφωτογράφιση 
όλων των Σαμιακών περιοδικών και ημερήσιων εντύπων, και τη δημιουργία σχετικού 
αρχείου στο Ίδρυμα, όπου θα μπορούν να εργαστούν άνετα ερευνητές, για τη σύνταξη 
ειδικών επιστημονικών μελετών γύρω από το νησί μας - ΙΓ. ΣΑΜΙΑΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πρόκειται για τη συστηματική αποδελτίωση, ίσως σε ειδικό 
πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, όλων των βιβλίων και των δημοσιευμάτων που 
αναφέρονται στη Σάμο, ολόκληρα ή περιστασιακά. Οι σχετικές αναφορές μπορεί να 
ταξινομούνται θεματολογικά ή χρονολογικά για να υποβοηθείται το έργο του 
εκάστοτε μελετητή. Η ενημέρωση θα είναι συνεχής, με συγκεκριμένους συνεργάτες 
που θα έχουν αναλάβει έναν τομέα ο καθένας, και εξαντλητική, κατά το δυνατόν. 
Όσα από αυτά τα έργα μπορούν να αποκτηθούν θα αγοράζονται και τα άλλα θα 
φωτογραφίζονται, ώστε να υπάρχουν στο Ίδρυμα για να μπορούν να τα βρίσκουν 
σχετικά εύκολα οι μελετητές - ΙΔ. ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ: Πρόκειται για 
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ένα αρχείο με όλους τους Σάμιους καλλιτέχνες, σε όλες τις μορφές τέχνης, 
βιογραφικά και εργογραφικά τους στοιχεία και φωτογραφίες των έργων τους. Η 
ύπαρξή του θα στηρίξει μια συστηματική και επιστημονική μελέτη της σαμιακής 
τέχνης, από κάποιον ειδικό ιστορικό της τέχνης - ΙΕ. ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΙΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ: Πρόκειται για μια καταγραφή του επιστημονικού και ερευνητικού 
δυναμικού του νησιού μας, με σύντομα βιογραφικά και πλήρη, κατά το δυνατόν, 
εργογραφικά στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό και η ΕΣΜ θα μπορεί να βρίσκει πιθανούς 
συνεργάτες ή συμβούλους της, στους οποίους να προτείνει την ανάληψη μελετών ή 
προγραμμάτων, για την προώθηση των σαμιακών σπουδών - ΙΖ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ: Πρόκειται για τη δημιουργία ενός αρχείου για την καταγραφή της 
εκκλησιαστικής, κοσμικής (παραδοσιακής, νεοκλασικής κ.λπ.) και βιομηχανικής 
αρχιτεκτονικής παράδοσης του νησιού μας με όλα τα συναφή της θέματα (υλικά, 
εκτέλεση, εξοπλισμός, χρήσεις κ.λπ.). Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σε κοινόχρηστα και 
δημόσια κτήρια, ιδίως της ηγεμονικής περιόδου (σχολεία, νοσοκομεία κ.λπ.), με 
παράλληλη έρευνα στα σχετικά σωζόμενα αρχεία.  
        Από αυτά άλλοι τομείς προχώρησαν ικανοποιητικά και άλλοι στοιχειωδώς, 
ανάλογα με τις υπάρχουσες δυνατότητες και το διαθέσιμο προσωπικό. Πάντως το 
έργο του Ιδρύματος όπως σχεδιάστηκε και παρουσιάζεται παραπάνω υπήρξε πρότυπο 
υπόδειγμα μελέτης τοπικών επιστημονικών, και μάλιστα ιστορικών και πολιτισμικών 
σπουδών, που πλούτισαν την σαμιακή βιβλιογραφία και προώθησαν σημαντικά τη 
γνώση μας για το ιστορικό και πολιτισμικό παρελθόν και παρόν του νησιού, 
αποτελώντας και πρότυπο για άλλες παρόμοιες τοπικές επιστημονικές δράσεις άλλων 
ελληνικών περιοχών. 
 
        ιε. Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά εκλεκτορικά σώματα 
       
        Ως τακτικό ή ως αναπληρωματικό μέλος ορίστηκα στη σύνθεση εκλεκτορικών 
σωμάτων, αλλά και στη συγκρότηση τριμελών εισηγητικών επιτροπών, ειδικών 
επταμελών επιτροπών και επιτροπών αξιολόγησης υποψηφίων για την εκλογή μελών 
ΔΕΠ των εξής Πανεπιστημίων και Τμημάτων, με αποφάσεις των οικείων Γενικών 
Συνελεύσεων: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου / Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (α, 2007 – β, 2010)  – Πανεπιστήμιο Αιγαίου / 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (α, 2007 – β, 2013 – γ, 2017 – δ, 2018) 
/ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (2008) – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Φιλοσοφική Σχολή: 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Τομέας Λαογραφίας (α, 2008 – β, 2009 – γ, 2013 
– δ, 2014 – ε, 2015) / Σχολή Καλών Τεχνών: Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης (α, 2008 – β, 2011 – γ, 2015) / Τμήμα Διαχείρισης 
Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, στο Αγρίνιο (2008) – 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού (α, 2008 - β, 2008 - γ, 2009 – δ, 2018) / Φιλοσοφική Σχολή: Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (α, 2008 - β, 2009 – γ, 2009) / Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2009) – Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (α, 
2008 – β, 2014) / Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (α, 2008 – β, 2012 – 
γ, 2018) / Φιλοσοφική Σχολή: Τμήμα Φιλολογίας: Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και 
Λαογραφίας (α, 2008 – β, 2009 – γ, 2012) / Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας (2017) / Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών 
Σπουδών (2017) – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Παιδαγωγικό Τμήμα 
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Δημοτικής Εκπαίδευσης (α, 2008 – β, 2011) / Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (2013) – 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξεινίων Χωρών (α, 2008 – β, 2008 - γ, 2008 – δ, 2012 – ε, 2012 – στ, 2013 – ζ, 
2016 – η, 2017 – θ, 2017 – ι, 2017 – ια, 2017) / Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού (α, 2008 – β, 2011 – γ, 2012 – δ, 2017) / Τμήμα Ελληνικής 
Φιλολογίας (α, 2016 – β, 2017) – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Σχολή Επιστημών του 
Ανθρώπου: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (2008) – Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Ελλάδας / Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων 
Τεχνολογιών (2011) – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών 
και Ανατολικών Σπουδών (2013) – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Θεματική: 
Τέχνες 2. Επισκόπηση ελληνικής μουσικής και χορού (2014) – Ανωτάτη 
Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (2016) – Ανωτάτη Πατριαρχική 
Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης (2016). 
       Με σχετικές αποφάσεις των Κοσμητειών και των Συγκλήτων των αντιστοίχων 
σχολών και πανεπιστημίων, έχω οριστεί μέλος του Μητρώου Εξωτερικών 
Αξιολογητών των εξής ΑΕΙ: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Τμήμα Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών / Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Φιλολογίας / Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας / Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών ~ 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ~ Θεολογική Σχολή / Τμήμα 
Θεολογίας / Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ~ Σχολή Επιστημών Αγωγής / 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα 
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και νέων Τεχνολογιών – ΑΤΕΙ Αθηνών / 
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών / Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 
Τέχνης ~ Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού 
Αντικειμένων – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Φιλοσοφική Σχολή / 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ~ Θεολογική Σχολή / Τμήμα Θεολογίας / Τμήμα 
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ~ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού / Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Φυσική Αγωγή – Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου / Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 
Πόρων ~ Τμήμα Κοινωνικής και Επαιδευτικής Πολιτικής – Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων / Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ~ Σχολή Καλών 
Τεχνών / Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης / Τμήμα Εικαστικών 
Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών / Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ~ Σχολή Επιστημών 
Αγωγής / Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης / Τμήμα Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ~ Τμήμα Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας / Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών ~ Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών ~ 
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας / Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού / 
Σχολή Επιστημών Αγωγής ~ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο / Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας - 
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης – Ανωτάτη Πατριαρχική 
Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης – Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας / Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ~ Παιδαγωγικό Τμήμα 
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Νηπιαγωγών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Τμήμα Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής. 
 
 

6. Παρακολούθηση και κρίση διπλωματικών, μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών εργασιών, καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητικών 
σπουδών 

 
             α. Συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών 
διατριβών 
 
        Είμαι μέλος  τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση της 
διδακτορικής διατριβής της κας Κρ. Μενεσελίδου, στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 
του ΔΠΘ, με θέμα «Αρχαία στοιχεία στον έντεχνο λαϊκό λόγο του ποντιακού 
λαού» (Νοέμβριος 2000). Επίσης, έχω οριστεί μέλος των τριμελών συμβουλευτικών 
επιτροπών για τις διδακτορικές διατριβές των κ.κ. Αλέκου Φλωράκη, με θέμα «Η 
Παναγία της Τήνου: ιερός χώρος, τελετουργία του προσκυνήματος, λαϊκή 
λατρεία» (Δεκέμβριος 2002), Βασ. Γεργατσούλη, με θέμα «Η λειτουργικότητα του 
ανεκδοτολογικού λόγου στην κοινωνία της Καρπάθου: λαογραφικές 
προεκτάσεις» (Ιούνιος 2003), Νικ. Περπατάρη, με θέμα «Το θέμα του τρελού στο 
λαϊκό μύθο» (Ιούνιος 2006), Γεωργ. Κούζα, με θέμα «Η λειτουργικότητα του 
προαυλίου και των βοηθητικών χώρων των ναών στο Περιστέρι. Μελέτη της 
σύγχρονης λαϊκής αστικής θρησκευτικότητας» (Ιούλιος 2007) στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτη Μητκίδη, με θέμα «Αρχαίες 
ελληνικές τελετουργίες» (Σεμπτέμβριος 2007), και Γ. Θεοδοσόπουλου, με θέμα «Η 
θρησκεία και η εθνική και κοινωνική συνοχή των Ελλήνων της διασποράς: Ο 
ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου (από τα μέσα του 19ου αι. μέχρι τη 
σύγχρονη εποχή)» (Ιανουάριος 2014) – Δήμητρας Τσιτσίρκου, με θέμα «Οι 
κοινωνικές και πολιτισμικές πτυχές του παιχνιδιού στο αστικό περιβάλλον της 
Ξάνθης» (Απρίλιος 2014) και Ανδρέα-Ανάργυρου Χρονάκη, με θέμα «Η επίδραση 
των απόκρυφων χριστιανικών κειμένων στην εξέλιξη της βυζαντινής 
εικονογραφίας από την παλαιοχριστιανική έως και την παλαιολόγεια περίοδο» 
(Απρίλιος 2014) στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ.  
             Επίσης, είμαι μέλος των τριμελών επιτροπών για την παρακολούθηση των 
διδακτορικών διατριβών των υποψηφίων διδακτόρων κ. Πάνου Πετρόπουλου και 
Στέφανου Κατσαρέλη (2003), στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ (2003), 
αλλά και της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση της 
διδακτορικής διατριβής του κ. Νικ. Κανελλόπουλου, με θέμα «Η θέση της γαλλικής 
διπλωματίας στο Ανατολικό Ζήτημα (1820 - 1832)», στο Τμήμα Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ιούνιος 2007).  
         Επίσης, μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση των 
διδακτορικών διατριβών του κ. Ν. Κωνσταντινίδη, με θέμα «Ο καπνός στην περιοχή 
της Ξάνθης (1950 - 1980). Σύγχρονη λαογραφική θεώρηση» (Φεβρουάριος 2008), 
και του κ. Αχιλλέα Ρουσιάκη, με θέμα «Καφενεία Εξαρχείων: χώροι κοινωνικών 
συναναστροφών, πολιτισμικών ανταλλαγών και δόμησης ταυτοτήτων (1960 - 
2010)» (Μάϊος 2012) στο Τμήμα Γλώσσας, Πολιτισμού και Φιλολογίας των 
Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ, της τριμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση 
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της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής της κας Αφροδίτης Νουνανάκη, με θέμα 
«Ελληνικοί αστικοί θρύλοι στο Διαδίκτυο» (Ιούλιος 2013) στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών  και μέλος της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του κ. 
Κυριάκου Τριπολιτσιώτη, με θέμα «Ο γυναικείος περιοδικός τύπος και η ένδυση 
στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Η περίπτωση του περιοδικού 
Γυναίκα (1950 - 1975)», στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (Ιούνιος 2008).  
         Μέλος επίσης των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση της 
διδακτορικής διατριβής της κας Χρ. Βυργιώτη, με θέμα «Η λαϊκή θρησκευτικότητα 
στον περιαστικό χώρο: το παράδειγμα του Μαραθώνα και των οικισμών του» 
(Ιανουάριος 2014) στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, για 
την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Masri Jandallah, με θέμα «Ο ιερός 
ναός της Γεννήσεως του Χριστού στη Βηθλεέμ: η ιστορία και η προσκυνηματική 
συμβολή του» (Απρίλιος 2016) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ, του κ. Δημήτρη Κασσαπίδη, με θέμα «Το 
νεκροταφείο της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Ξάνθης (1850 – 1950). Ιστορία 
– Τέχνη – Προσωπογραφία» (Δεκέμβριος 2016), στο Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ, της κας Χρυσάνθης Κατσαρού, με θέμα «Ελληνικός λαϊκός 
πολιτισμός και πολιτιστικός τουρισμός: η περίπτωση του χορευτικού 
τουρισμού» (Ιούλιος 2016) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του κ. Δημ. Προύσαλη, 
με θέμα «Αναζητώντας την ταυτότητα του αφηγητή: από τους παραδοσιακούς 
παραμυθάδες στους σύγχρονους ιστορητές» (Ιούλιος 2017) στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του κ. Π. Γκουρνέλη, με θέμα «Ο σχολικός τουρισμός 
ως μέσο αξιοποίησης του τοπικού πολιτισμικού κεφαλαίου και η σημασία του 
στην εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη» (Ιανουάριος 2018), στο Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ. 
 
        β. Επίβλεψη εκπόνησης διδακτορικών διατριβών 
 
         Ως επιβλέπων καθηγητής, και πρόεδρος της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής, παρακολούθησα ή εξακολουθώ να παρακολουθώ, στο Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ, τις ακόλουθες διδακτορικές διατριβές: α. της κας Ελπινίκης 
Ταστάνη, με θέμα «Η μικρασιατική λαϊκή παράδοση στο λαϊκό πολιτισμό της 
Λέσβου» (2006) – β. της κας Αθηνάς Μαχά-Μπιζούμη, με θέμα «Οι παραδοσιακές 
ενδυμασίες στο Ανατολικό Αιγαίο. Η περίπτωση της Χίου (19ος - αρχές 20ού 
αιώνα)» (2006) – γ. του κ. Κυριάκου Παπάζογλου, με θέμα «Έλληνες έμποροι και 
τραπεζίτες στην Οθωμανική Τουρκία (19ος - αρχές 20ού αι.)» (2006-2011) – δ. της 
κας Μαρίας Καραγεώργου, με θέμα «Η παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά 
των χριστιανών κατοίκων της Ξάνθης, κατά τον 20ο αιώνα» (2006-2011) – ε. του 
π. Παντελεήμονος Μουτάφη, Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής, με θέμα «Η 
παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: Η περίπτωση των 
Αβδήρων» (2011) – στ. της κας Μαρίας Χαϊμαλά, με θέμα «Εικόνες λαϊκού 
πολιτισμού στη βυζαντινότροπη ελληνική ζωγραφική του 20ού αι.» (2011) -  ζ. 
του π. Θωμά Ανδρέου, με θέμα «Λαϊκή λατρευτική τιμή των Νεομαρτύρων στην 
Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη» (2012) – η. του κ. Γεωργ. Ναθαναήλ, με 
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θέμα «Η ελληνική λαϊκή φορεσιά σε ελληνικά και ξένα έργα τέχνης (19ος - 20ός 
αι.)» (2012) – θ. του κ. Παντ. Λέκκου, με θέμα «Λαογραφική και ιστορική 
θεώρηση του ορθόδοξου λαϊκού θρησκευτικού θεάτρου: Η περίπτωση του 
‘Ιερού Νιπτήρος’» (2015) – ι. του κ. Ανδρέα Λενακάκη, με θέμα «Το ριζίτικο 
τραγούδι στο χώρο και στο χρόνο: κοινωνικές διαστάσεις» (2017) – ια. του κ. 
Νίκου Κόκκα, με θέμα «Τα δημοτικά τραγούδια των Πομάκων της Θράκης στο 
πλαίσιο της βαλκανικής μουσικής παράδοσης: συγκριτική μελέτη πολιτιστικών 
αλληλεπιδράσεων και διερεύνηση δυνατοτήτων παιδαγωγικής αξιοποίησής 
τους» (2017) – ιβ. του κ. Ιωάννη Δαδαλιάρη, με θέμα «Όψεις της ενδυματολογικής 
συμπεριφοράς των γυναικών στα Πομακοχώρια της Ξάνθης (19ος αιώνας – αρχές 
του 20ού αιώνα)» (2018) – ιγ. του κ. Γεωργίου Στούκη, με θέμα «Λαϊκή πίστη και 
τελετουργίες για τους αγίους στη Βοιωτία» (2018).  
         Από αυτές τις διδακτορικές διατριβές έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρωθεί, κριθεί 
επιτυχώς και εγκριθεί οι εξής, όπως τελικά διαμορφώθηκε ο τίτλος και η θεματολογία 
τους: 
 

1. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (16ος αι. - 
αρχές 20ού). Πολυτυπία και παραλλαγές. Συμβολή στη μελέτη της 
ιστορικότητας των ενδυματολογικών συστημάτων του Αιγαίου. Κομοτηνή 
2011, σελ. 410 [Κρίση και έγκριση: 14 Ιανουαρίου 2011]. 
 

2. Ελπινίκη Ταστάνη, Αναπαραστάσεις της αστικής ζωής στη Λέσβο: Η 
μαρτυρία του σατιρικού περιοδικού ‘Τρίβολος’ (1931-1952). Κομοτηνή 
2013, σελ.  625  [Κρίση και έγκριση: 28 Ιουνίου 2013]. 
 

3. Γιώργος Ναθαναήλ, Ελληνική λαϊκή φορεσιά και Έλληνες ζωγράφοι κατά 
τον 19ο αιώνα. Κομοτηνή 2016, σελ. 429 [Κρίση και έγκριση: 22 
Φεβρουαρίου 2017]. 
 

4. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η 
παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση 
των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017, σελ. 451 [Κρίση και έγκριση: 28 Νοεμβρίου 
2017]. 
 

5. π. Θωμάς Ανδρέου, Η λατρευτική τιμή των νεομαρτύρων στη σύγχρονη 
ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. Κομοτηνή 2018, σελ. 323 [Κρίση και έγκριση: 
24 Οκτωβρίου 2018]. 

 
       γ. Συμμετοχή σε επταμελείς επιτροπές κρίσης διδακτορικών διατριβών 
 
          Συμμετείχα, μετά από πρόσκληση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. (α),  του 
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής (β) του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Κοινωνιολογίας (γ) του Παντείου 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Φιλολογίας (δ), της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ε), του Τμήματος Ελληνικής 
Φιλολογίας (στ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος Γλώσσας, 
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (ζ) του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (η) του 
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Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών (θ) του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
πανεπιστημίου Κύπρου (ι) στις επταμελείς επιτροπές κρίσης των διδακτορικών 
διατριβών της κας Β. Παναγιωτοπούλου, με τίτλο Τα χρώματα στον παραδοσιακό 
πολιτισμό (16 Μαΐου 1996 – α) – του  κ. Μ. Σέργη, με τίτλο Εφημερίδες και 
λαογραφία: η ταυτότητα μιας τοπικής εφημερίδας (19 Ιανουαρίου 2000 – α) – του 
κ. Κ. Μελά, με τίτλο Η έντυπη λαϊκή ποίηση στην Κάρπαθο, 1959-1999 (20 
Μαρτίου 2001 – α) – της κας Έφης Πασχαλίδου, με τίτλο Η διδασκαλία του 
μαθήματος της λαογραφίας στα προγράμματα των παιδαγωγικών ακαδημιών και 
η συμβολή των δασκάλων στην ανάπτυξη των λαογραφικών σπουδών (Μάρτιος 
2004 – α) – της κας Παν. Χατζηθεοχάρους-Κουλουρίδου, με τίτλο Ο θεσμός της 
προίκας στην Κύπρο κατά τον 20ό αιώνα (1920-1974). Από την αγροτική στην 
αστική κοινωνία (11 Μαΐου 2004 – α) – του κ. Γ. Κατσαδώρου, με τίτλο Η διάχυση 
του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη των Μέσων χρόνων: η περίπτωση του Odo of 
Cheriton (11 Απριλίου 2005 – α) – του κ. Γ. Βοζίκα, με τίτλο Το πανηγύρι της Αγίας 
Μαρίνας στην Ηλιούπολη. Η σύγχρονη μορφή ενός πολιτισμικού φαινομένου στον 
ελληνικό αστικό χώρο και το κοινωνικό-οικονομικό του πλαίσιο (29 Μαΐου 2006 – 
α) – του κ. Νικ. Κανελλόπουλου, με τίτλο Η θέση της γαλλικής διπλωματίας στο 
Ανατολικό Ζήτημα (1820-1832) (9 Ιουλίου 2007 – β) – του κ. Νικ. Καρπούζη, με 
τίτλο Αργοστόλι Κεφαλληνίας. Μεταβολές στη σύγχρονη ζωή μιας επαρχιακής 
πόλης (8 Οκτωβρίου 2007 – α) – του κ. Βασίλη Γεργατσούλη, με τίτλο Η 
λειτουργικότητα του ανεκδοτολογικού λόγου στην κοινωνία της Καρπάθου: 
λαογραφικές προεκτάσεις (8 Οκτωβρίου 2007 – α) – της κας Αικατερίνης 
Κουμλίδου, με τίτλο Οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες της εκπαίδευσης στη 
Βορειοανατολική Μακεδονία κατά την τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας. Η 
Σχολή Μελενίκου (1813 - 1913) (1 Ιουλίου 2008 – γ) – της κας Αγγελικής 
Κομποχόλη, με τίτλο Θρησκευτική και κοσμική λαϊκή διήγηση. Αλληλεπιδράσεις. 
Το παράδειγμα του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη (20 Οκτωβρίου 2008 – α) – της κας 
Νικολέττας Περπατάρη, με τίτλο Το θέμα του τρελού στο λαϊκό μύθο (11 Οκτωβρίου 
2010 – δ) – της κας Αλεξίας Ορφανού, με τίτλο Το θεσμικό πλαίσιο και η ιδεολογική 
λειτουργία της ελληνικής εκπαίδευσης στη Σάμο την περίοδο της Ηγεμονίας 
(Αύγουστος 1834 – Μάρτιος 1913) (6 Ιουνίου 2012 – ε) – της κας Αταλάντης 
Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, με τίτλο Στοιχεία προφορικότητας στο επίγραμμα σε 
σύγκριση με το κρητικό δίστιχο (25 Ιουνίου 2013 – στ) – του κ. Νίκου 
Κωνσταντινίδη, με τίτλο Ο καπνός στην περιοχή της Ξάνθης (1950-1980). 
Σύγχρονη λαογραφική θεώρηση (28 Ιουνίου 2013 – ζ) – της κας Αναστασίας Μάνη, 
με τίτλο Νοοτροπίες και συναισθήματα στους ήχους της μουσικής και στα βήματα 
του χορού. Η διαχείριση του τοπικού πολιτισμού. Μέτσοβο 17ος - 20ός αι. (1 
Ιουλίου 2013 – η) – της κας Παν. Γκότση, με τίτλο Καταχθόνιες θεότητες και 
νεκυδαίμονες στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα (25 Ιουνίου 2013 – στ) – της κας 
Ρεγγίνας Ζερβού, με τίτλο Το καρναβάλι της Αγιάσου. Μια κοινωνιολογική και 
λαογραφική προσέγγιση στο σύγχρονο γίγνεσθαι του λαϊκού πολιτισμού (23 
Σεπτεμβρίου 2013 – γ) – του κ. Γιώργου Χ. Κούζα, με τίτλο Οι ζητιάνοι στον αστικό 
χώρο. Μελέτη μιας περιθωριακής ομάδας στο Δήμο Περιστερίου. Λαογραφική 
εξέταση (18 Μαΐου 2015 – δ) – του κ. Κυριάκου Τριπολιτσιώτη, με τίτλο Ο 
γυναικείος περιοδικός τύπος και η ένδυση στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική 
περίοδο. Η περίπτωση του περιοδικού ‘Γυναίκα’ (1950 - 1975) (19 Ιουνίου 2015 – 
η) – της κας Λαμπρινής Κονταξή, με τίτλο Εθιμικές εκδηλώσεις στο χώρο της 
Βαλκανικής. Το λαϊκό δρώμενο του Λαζάρου (29 Φεβρουαρίου 2016 – θ) – της κας 
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Παν. Δαλακούρα, με τίτλο Η μουσειακή παρουσία της σαρακατσάνικης 
ενδυμασίας. Συμβολή στην προσέγγιση, την ερμηνεία και την αξιοποίηση των 
μουσειακών εκθεμάτων (28 Ιουνίου 2016 - η)  – της κας Μυρ. Ευσταθιάδου, με τίτλο 
Ταξιδεύοντας στον Πόντο: μια ιδιότυπη μορφή τουρισμού της νοσταλγίας (15 
Δεκεμβρίου 2017 - α) – της κας Αλίκης Μανδηλαρά, με τίτλο Λαογραφία της 
πολιτικής γελοιογραφίας σε αθηναϊκές εφημερίδες (1974 – 2004) (5 Μαρτίου 2018 - 
δ) – του κ. Παναγιώτη Βελτανισιάν, με τίτλο Η ταυτότητα της Σαλαμίνας από τα 
τέλη του 17ου αιώνα έως και τα μέσα του 19ου αιώνα. Μια ιστορική και λαογραφική 
προσέγγιση μέσα από δικαιοπρακτικά έγγραφα αρχείων, προφορικές παραδόσεις, 
περιηγητικά κείμενα και άλλες πρωτογενείς πηγές (2 Ιουλίου 2018 – δ) – της κας 
Πετρούλας Χατζηττοφή, με τίτλο «… μετά πάσης τελειότητος κοσμήματα χρυσά 
και αργυρά»: Παραγωγή, τυπολογία και χρήση κοσμημάτων στην Κύπρο (1830 – 
1960) (1 Νοεμβρίου 2018 - ι) – της κας Μαρίας Μπομποτά, με τίτλο Η αθυροστομία 
στην Ελλάδα: από την ευφορία στην προσβολή (18 Ιανουαρίου 2019 – δ). 
      Έχω κληθεί ως εξωτερικός κριτής για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής του 
κ. Ant. Chaldaios, με τίτλο  Study of the Greek communities in Sudan (19th – 21st 
c.), στην Faculty of Humanities / Department of Greek and Latin Studies του 
University of Johannesburg, στη Νότια Αφρική, το 2016, με εισηγητή και 
επιβλέποντα τον καθηγητή Ben. Hendrickx. 
       Παρακολουθώ, ως εξωτερικός επιστημονικός σύμβουλος, την εκπόνηση της 
διδακτορικής διατριβής του κ. Ath. Vlita, με τίτλο Heritage as a mean of 
transnational communication and the role of cultural tourism. The case of Thrace 
(2016 κ.εξ.), που εκπονήθηκε στο Université Libre de Brussels, στο Βέλγιο, με κύρια 
επιβλέπουσα την καθηγήτρια κα Anya Diekmann. 
 
      δ. Παρακολούθηση και κρίση διπλωματικών εργασιών σε προπτυχιακό 
επίπεδο  
 
      Ανέθεσα και παρακολούθησα τις εξής διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών 
φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, οι οποίες και εγκρίθηκαν 
μετά τη δημόσια υποστήριξή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον σχετικό 
κανονισμό του Τμήματος: 
 
α. Λαογραφικές και δημογραφικές προσεγγίσεις στην Καρυδιά Κομοτηνής (Αναστ. 
Ιωαννίδου – 1995, ΤΙΕ / ΔΠΘ) 
β. Η Εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης (Γ. Παπανικολάου - 1995, ΤΙΕ / ΔΠΘ) 
γ. Η παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των συγχρόνων του στο έργο του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (Ν. Σουλιωτάκη - 1998, ΤΙΕ / ΔΠΘ) 
δ. Στρατιωτική λαογραφία (Δοξ. Κομήτης - 2003, ΤΙΕ / ΔΠΘ) 
ε. Η παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων στα Δαρνακοχώρια 
των Σερρών (Μαγδ. Kιοσσέ – 2004, ΤΙΕ / ΔΠΘ) 
στ. Το θέατρο σκιών στη νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελ. Μπόλα - 2010, ΤΙΕ / ΔΠΘ) 
ζ. Αγερμοί του Δωδεκαημέρου στο βορειοελλαδικό χώρο (Ελ. Φούκου - 2010, ΤΙΕ / 
ΔΠΘ) 
η. Γονιμικά λαϊκά δρώμενα της Θράκης Ι. Ο ‘Καλόγερος’ και η ‘Μπάμπω’ (2011, 
ΤΙΕ / ΔΠΘ) 
θ. Η λαϊκή λατρεία του αγίου Γεωργίου στον ελληνικό χώρο (Στ. Καράμπελας - 
2014, ΤΙΕ / ΔΠΘ) 
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ι. Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες και δοξασίες στον ελλαδικό χώρο για τον άγιο 
Δημήτριο (Μαρ. - Κλ. Λαγκουβάρδου - 2015, ΤΙΕ / ΔΠΘ) 
 
Παραλλήλως, υπήρξα δεύτερος σύμβουλος και συνεξεταστής στις ακόλουθες 
διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών: 
α. Οι φοιτητές ως ιδιάζουσα κοινωνική και πολιτισμική ομάδα (Ειρ. Χρυσού –
2004, ΤΙΕ / ΔΠΘ) 
β. Μάτιασμα και μαγικοθρησκευτικές πρακτικές σε μουσουλμάνους της ελληνικής 
Θράκης (Αντ. Δαράκη – 2004, ΤΙΕ / ΔΠΘ) 
γ. Ο πολιτισμός του τόπου και ο τόπος του πολιτισμού. Το παράδειγμα της 
Αιγείρου νομού Ροδόπης (Ευγενία Δενάζη – ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ – 2006) 
 
    ε. Παρακολούθηση και κρίση διπλωματικών εργασιών σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο  
 
Ανέθεσα και παρακολούθησα τις εξής εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Διακρατικού και Διατμηματικού ΠΜΣ «Ψυχοπαιδαγωγικές διδακτικές και 
διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις ανθρωπιστικές επιστήμες», του Τμήματος 
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Σπουδών ΔΠΘ και της Facolta 
di Scienze della Formazione του ιταλικού πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa της 
Νάπολη, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον σχετικό κανονισμό: 
  
α. Η βιωματική προσέγγιση στην επιτόπια λαογραφική έρευνα (Νικ. Συμεωνίδου – 
2016).  
β. Η επιτόπια έρευνα και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτήν ερωτηματολόγια (Γ. 
Πεχλιβανίδης – 2016). 
γ. Η επιτόπια λαογραφική έρευνα στη βιωματική της προοπτική (Σοφία-Φωτεινή 
Τσιμπερίδου – 2016). 
δ. Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού: η καπνοκαλλιέργεια και η συσχέτισή 
της με τα δρώμενα της περιοχής (Αικ. Κυριατζάκη – 2016). 
ε. Η επιτόπια έρευνα και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτήν ερωτηματολόγια 
(Σωτηρία-Παναγιώτα Σούλη – 2016). 
στ. Βιωματική προσέγγιση και έρευνα πεδίου (Φιλ. Αϊτατόγλου – 2017). 
ζ. Τα ερωτηματολόγια στην επιτόπια έρευνα (Αικ. Βαϊλεζούδη – 2017). 
η. Προσωπικό βίωμα και επιτόπια λαογραφική έρευνα (Βαλ. Βαξεβάνη – 2017). 
θ. Βίωση του πολιτισμού και έρευνα πεδίου (Δέσπ. Γεωργίου – 2017). 
ι. Ο πολιτισμός ως βιωματική εμπειρία στη λαογραφική έρευνα (Μαρία Γεωργίου – 
2017).  
ια. Ερωτηματολόγια και έρευνα πεδίου (Φατμέ Γκατζή – 2017). 
ιβ. Τα ερωτηματολόγια ως οδηγοί της επιτόπιας έρευνας (Μελέκ Ιμάμ – 2017). 
ιγ. Η βίωση του παραδοσιακού πολιτισμού και η καταγραφή του (Μαρία Καλαϊτζή 
– 2017). 
ιδ. Τα ερωτηματολόγια στην καταγραφή του λαϊκού πολιτισμού (Ζωή Καραβάτου – 
2017). 
ιε. Επιτόπια έρευνα και χαρτογραφική μέθοδος αποτύπωσης και μελέτης 
φαινομένων (Αντ. Κούρτογλου – 2017). 
ιστ. Το πολιτισμικό βίωμα ως προϋπόθεση της λαογραφικής μελέτης (Αικ. Κυρίδου 
– 2017). 
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ιζ. Ερωτηματολόγια και αποτύπωση λαογραφικών μορφωμάτων (Αντ. Κωστάμη – 
2017). 
ιη. Διαφοροποίηση αγροτικού και αστικού πολιτισμικού χώρου: μεθοδολογία της 
σχετικής έρευνας (Ασημ. Τάσσου – 2017). 
ιθ. Βιωματικές καταγραφές και λαογραφική αποτύπωση (Δέσπ. Τζανίδου – 2017). 
κ. Τα οργανωμένα ερωτηματολόγια της επιτόπιας λαογραφικής έρευνας (Κων. 
Τζατζάκη – 2017). 
κα. Ειδικά ερωτηματολόγια και λαογραφική έρευνα και καταγραφή (Μιχ. 
Χατζηκαλλινικίδου – 2017). 
 
Επίσης, υπήρξα μέλος των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών, συνεπιβλέπων αλλά 
και μέλος των επιτροπών κρίσης στις ακόλουθες μεταπτυχιακές διατριβές, για την 
απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:  
α. Τα παιχνίδια του αρχαίου ελληνικού κόσμου και ο ρόλος τους στην αγωγή 
(Μαρία Παπαμιχαήλ – Διατμηματικό Μεταπτυχιακό των ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ και του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – 2007) 
β. Η παραδοσιακή ενδυμασία στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Λειτουργία - επιβίωση 
– εγκατάλειψη - αναβίωση (Σταμάτα Κατωπόδη – ΠΜΣ «Νεότερη και σύγχρονη 
ελληνική κοινωνία: ιστορία - λαϊκός πολιτισμός», του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – 2010) 
γ. Το γυναικείο καρναβάλι της Πρέβεζας. Μεταμφίεση και κοινωνία (1960 - 2018) 
(Ελένη Ζουπανιώτου - ΠΜΣ «Νεότερη και σύγχρονη ελληνική κοινωνία: ιστορία - 
λαϊκός πολιτισμός», του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – 2011) 
δ. Οι τοπικές ενδυμασίες της Εύβοιας. Παρελθόν και παρόν (λειτουργία – 
εγκατάλειψη - μουσειακή παρουσία) (Ευ. Γερογιάννη - ΠΜΣ «Νεότερη και 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία: ιστορία - λαϊκός πολιτισμός», του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – 2011) 
ε. Γάμος και γαμήλιες γυναικείες ενδυμασίες στη Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων (20ός - 
21ος αι.) (Παρθένα Καραντωνίου - ΠΜΣ «Νεότερη και σύγχρονη ελληνική κοινωνία: 
ιστορία - λαϊκός πολιτισμός», του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – 2011) 
στ. Ο λαϊκός πολιτισμός στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια των θρησκευτικών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ευτυχία-Όλγα Σαριγιαννίδου – ΠΜΣ «Ιστορία και 
διδακτική της ιστορίας / λαογραφίας και πολιτισμός: Λαογραφία και πολιτισμός», του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Αθηνών – 
2012) 
ζ. Ενδυματολογικά των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας: Από το Τας Τεπέ και 
το Καβακλί στην Ανάβρα Καρδίτσας. Λειτουργία – Επιβίωση – Εγκατάλειψη – 
Μνήμη (Αγλαΐα Κρίκη - ΠΜΣ «Νεότερη και σύγχρονη ελληνική κοινωνία: ιστορία-
λαϊκός πολιτισμός», του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – 2013) 
η. Κινηματογράφος και ιστορία. Αναπαριστώντας τα γεγονότα του 1955 και 1964 
μέσα από τις ταινίες ‘Οι Πληγές του Φθινοπώρου’ και ‘Πολίτικη Κουζίνα’ 
αντιστοίχως (Σοφία-Ειρήνη Τσάλα – ΠΜΣ «Μεταπτυχιακές σπουδές στον 
παρευξείνιο χώρο» του Τμήματος Γλώσσας, Πολιτισμού και Φιλολογίας 
Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης – 2013) 
θ. Τα έθιμα του Πάσχα στους Καθολικούς της Καλλονής Τήνου (Μαρία – Ιωάννα 
Κουκουλά – ΠΜΣ «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας / λαογραφίας και πολιτισμός: 
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Λαογραφία και πολιτισμός», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών – 2015) 
ι. Η έμφυλη διάσταση της βίας: ιστορίες βίας και ταυτοτήτων στους Πομάκους 
της Ξάνθης (Παρθενόπη Κελτσίδου – ΠΜΣ «Μεταπτυχιακές σπουδές στον 
παρευξείνιο χώρο» του Τμήματος Γλώσσας, Πολιτισμού και Φιλολογίας 
Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης – 2016). 
ια. «Λόγοι» για τις μετοικεσίες Ηπειρωτών στη Θράκη. Η περίπτωση του βόρειου 
Έβρου (Σπ. Ευσταθίου – ΠΜΣ «Τοπική Ιστορία», του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ – 2018).  
 
     Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2017 το Πανεπιστήμιο της Κύπρου (MyUCY) και 
από το 2018 το Πανεπιστήμιο Frederick στην Λευκωσία της Κύπρου με έχουν εντάξει 
στους αξιολογητές των μεταπτυχικαών φοιτητών, και μου αναθέτει σχετικές 
αξιολογήσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών. 
 
    στ. Επίβλεψη εκπόνησης μεταπτυχιακών διατριβών 
 
    Στο ΠΜΣ «Σπουδές στην τοπική ιστορία – Διεπιστημονικές προσεγγίσεις» του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και ανθρωπιστικών 
Σπουδών του ΔΠΘ έχω παρακολουθήσει την εκπόνηση των εξής μεταπτυχιακών 
διατριβών: 
 
α. Παραδοσιακή ενδυμασία και τελετουργίες του κύκλου της ζωής στους Έλληνες 
του Πόντου (19ος αι.-1922) (Γεωργία Κεκισίδου, ανάληψη: 21 Μαρτίου 2017, 
υποστήριξη:  ). 
 
    ζ. Επίβλεψη και παρακολούθηση μεταδιδακτορικής έρευνας και ερευνητικών 
μεταδιδακτορικών σπουδών 
 
          Με πρότασή μου στη Γενική Συνελεύση του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ καταρτίστηκε «Κανονισμός Μεταδιδακτορικών Σπουδών», ο 
οποίος στη συνέχεια εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών και τη Σύγκλητο του ΔΠΘ. Με βάση τον κανονισμό αυτό 
παρακολούθησα και επέβλεψα τα ακόλουθα προγράμματα μεταδιδακτορικών 
ερευνητικών σπουδών: 
 
α. Του Δρ. Γ. Κούζα, ο οποίος στο διάστημα 2016-2019 πραγματοποίησε στο Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας, και ειδικότερα στο «Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «Σύγχρονες μορφές 
προφορικότητας και ‘ανεπίσημη’ επικοινωνία: διαδόσεις και κοινωνικοί σχολιασμοί 
σε ένα δήμο της Αττικής. Μια λαογραφική και εθνογραφική προσέγγιση». Το 
πρόγραμμα υποβλήθηκε για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος υποτροφιών με 
τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών», 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 
2014-20204. Στην 8η / 21-02-2017 Συνεδρίας του Δ.Σ του Ι.Κ.Υ. το πρόγραμμα αυτό 

4 Σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διατάξεις του προγράμματος όπως ορίζονται στην υπ. αριθμ. 
ΚΥΑ 125659 / ΓΔ6 / 28-07-2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2602 / τ.Β΄), όπως 
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της μεταδιδακτορικής έρευνας βαθμολογήθηκε με 96%, κατατασσόμενο τέταρτο επί 
1700 προτάσεων όλων των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων, γεγονός που 
αποτελεί διάκριση αριστείας για την μεταδιδακτορική έρευνα του Εργαστηρίου. Από 
το πρόγραμμα αυτό προέκυψαν και δύο σχετικές διεθνείς δημοσιεύσεις, αλλά και 
δίδαξε επικουρικά μαθήματα λαογραφίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
στους φοιτητές του Τμήματος. 
 
Γ. Του Δρ. Αλ. Καπανιάρη, ο οποίος στο διάστημα 2018 - 2021 πραγματοποίησε στο 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, και ειδικότερα στο «Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «Αρχειακή 
εθνογραφία και αναγνώσεις αε ψηφιακό περιβάλλον: ‘συνομιλώντας’ με τα αρχεία 
των Πηλιορειτών εν Αιγύπτω». Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής ο κ. Καπανιάρης 
συνεπικούρησε στη διδασκαλία του μαθήματος «Ψηφιακή Λαογραφία», ενώ από το 
πρόγραμμα προέκυψαν επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια και 
διαλέξεις. 
 
 

7. Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους 
  
      Είμαι μέλος των παρακάτω επιστημονικών ακαδημιών, εταιρειών και συλλόγων 
με ευρύτερο πνευματικό και κοινωνικό έργο: 
 
      1. Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» (1988) 
      2. Εταιρεία Ερευνας των Σχέσεων του Νέου Ελληνισμού με τη Δύση 
         (1987) 
      3. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία (1990) 
      4. Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων (1990) 
      5. Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία (1991) 
      6. Ομιλος Φίλων της Θεσσαλικής Ιστορίας (1991) 
      7. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία (1992) 
      8. Εραλδική και Γενεαλογική Εταιρεία της Ελλάδος (1993) 
      9. Σύλλογος Ιμβρίων – Κωνσταντινουπολιτών – Τενεδίων - Αν. Θρακών 
           Θράκης (1993) 
      10. Του Ελληνικού Τμήματος της International Organization of Folk Art- 
           Unesco Status B (1993)      
      11. Folklore Society (Αγγλία , 1994) 
      12. Σωματείο Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου» (1993) 
      13. American Folklore Society (1994) 
      14. Εταιρεία Θρακικών Ερευνών (1994) 
      15. Εταιρεία Φίλων του Παραμυθιού (1994) 
      16. Μορφωτικός Ομιλος Κομοτηνής (1995) 
      17. International Oral History Association (1997) 
      18. Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής (1998) 
      19. Ελληνική Εταιρεία Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας (1999) 
      20. Eταιρεία Μελέτης και Προστασίας Χειροπτέρων (1994) 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με 
αριθμό ΑΔΑ: 62ΒΦ4653ΠΣ - ΘΓΤ. 
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      21. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Χορού (2005) 
      22. Σύλλογος Φίλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (2005) 
      23. Αδελφότης Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Παναγία η  
            Παμμακάριστος» (2005) 
      24. Αδελφότης Οφφικιάλων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης  
            Αφρικής «Ο Απόστολος Μάρκος» (2007) 
      25. Σύλλογος Σαμίων Θεσσαλονίκης «Ο Πυθαγόρας» (2008) 
      26. Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου, του «Ιδρύ- 
            ματος Κωνσταντίνου και Μαρίας Ζημάλη» (2010) 
      27. Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών (2010) 
      28. Asociacion Cultural Hispano - Helenica (2012) 
      29. Σύλλογος Φίλων Μονής Βατοπαιδίου (2013) 
      30. The Honorable Order of Kentucky Colonels (2013) 
      31. Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού (2013) 
      32. Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού Θεσσαλονίκης  
            «Καρίπειον Μέλαθρον» (2013) 
      33. International Philo Byzantine Accademy της Valencia της Βενεζουέλας   
            (2005) 
      34. Union der Schweizer und Heimkunde Griechen (2013) 
      35. Accademia Bonifaciana (2013) 
      36. Accademia Costantina (2014) 
      37. Instituto di Studi Storici Beato Pio IX (2014) 
      38. Norman Academy (2015) 
      39. Accademia Tiberina (2014) 
      41. Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (2015) 
      42. Instituto di Cultura Universitaria e di Studi Superiori (2015) 
      43. International Academy of Social Sciences [IASS] (2015) 
      44. Union Nationale des Porte – Drapeaux de France (2016) 
      45. Real Academia Sancti Ambrosii Martyris (2016) 
      46. «Giuseppe Sciacca» International Premiums (2018) 
      47. I. S. G. E. S. I. (Instituto di Studi Giuridici, Economici e Sociali Internationali   
            Διεθνούς Ινστιτούτου Νομικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών και  
            Μελετών) του Ιδρύματος «Giuseppe Sciacca» (2018) 
      48. Société Royale Philanthropique des Médaillés et Décorés de Belgique (2017) 
      49. Association «Human and Society» του Ιδρύματος «Giuseppe Sciacca» (2018) 
      50. Academia Scientiarum at Artium Europaea (European Academy of Sciences et Arts)  
            (2018) 
 
 

8. Συμμετοχή σε επιστημονικά συμπόσια, συνέδρια και ημερίδες 
 
     Πήρα μέρος, με ανακοινώσεις και ομιλίες, στα συνέδρια και τις ημερίδες που 
αναγράφονται στη συνέχεια. Σε όσα μάλιστα δεν μπόρεσα να παραστώ φρόντισα να 
στείλω το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσής μου, ώστε να διαβαστεί από άλλους κατά 
τις εργασίες του συνεδρίου: 
       
1. Α΄ Συμπόσιο Σαμιακής Λογοτεχνίας (Σάμος, 1988) 
2. Α΄ Σεμινάριο για την Αρχαία Κυπριακή Ποίηση (Αθήνα, 1989) 
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3. Ο Γεώργιος Κλεάνθης και η εποχή του (Σάμος, 1990) 
4. Β΄ Σεμινάριο Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας. Κύπρια Επη (Αθήνα,1990) 
5. Τριήμερο Αιγαίου (Αθήνα, Φ. Σ. Παρνασσός, 21 - 23 Δεκεμβρίου 1989) 
6. Α΄ Συνέδριο Τυρναβίτικων Σπουδών (Τύρναβος, 1 - 2 Σεπτεμβρίου 1990) 
7. Α΄ Συνέδριο Λαρισαϊκών Σπουδών (Λάρισα, 9 - 10 Μαρτίου 1991) 
8. Σεμινάριο για τα Κύπρια Επη (Λευκωσία, 22 - 23 Μαρτίου 1991) 
9. Τοπική Ιστορία και Αρχεία (Σάμος, 26 - 27 Απριλίου 1991) 
10. Γ΄ Σεμινάριο Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας. Οι Ομηρικοί Ύμνοι στην 

Αφροδίτη (Αθήνα, 3 - 5 Ιουνίου 1991) 
11. Α΄ Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών (Αλμυρός, 31 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 

1991) 
12. Α΄ Πανελλήνιο Ονοματολογικό Συνέδριο (Λήμνος, 27 - 29 Σεπτεμβρίου1991) 
13. Α΄ Συνέδριο Μελετών Καρδίτσας (Αθήνα, 12 - 13 Οκτωβρίου 1991) 
14. Β΄ Συνέδριο Τυρναβίτικων Σπουδών (Τύρναβος, 6 - 7 Δεκεμβρίου 1991) 
15. Σεμινάριο για τους Ομηρικούς Υμνους στην Αφροδίτη (Λευκωσία, 20 – 21 

Μαρτίου 1992) 
16. Δ΄ Σεμινάριο Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας. Λυρική Ποίηση (Αθήνα, 15 – 17 

Μαΐου 1992) 
17. Η Λήμνος διαμέσου των αιώνων και σε σχέση με τον Αιγαιακό χώρο (Λήμνος, 

21 - 24 Αυγούστου 1992) 
18. Β΄ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών (Λιβαδιά, 6 - 10 Σεπτεμβρίου 1992) 
19. Η Ναύπακτος και η περιοχή της - 4000 χρόνια (Ναύπακτος, 16 - 18 Οκτωβρίου 

1992) 
20. Α΄ Συνέδριο Φαρσαλινών Σπουδών (Φάρσαλα, 31 Οκτωβρίου 1992) 
21. Β΄ Πανελλήνιο Συμπόσιο της Εραλδικής και Γενεαλογικής Επιστήμης (Αθήνα, 

23 - 25 Οκτωβρίου 1992) 
22. Διεθνές Συνέδριο «Ο Βόρειος Ελληνισμός» (Αθήνα, 17 - 20 Δεκεμβρίου 1992) 
23. Διήμερο Αφιέρωμα στον Μ. Καραγάτση (Τύρναβος, 12 - 13 Δεκεμβρίου 1992) 
24. Ε΄ Διεθνές Επιστημονικόν Βυζαντινόν Συνέδριον «Η Βυζαντινή Πελοπόννησος» 

(Αθήνα, 13 - 14 Φεβρουαρίου 1993) 
25. Β΄ Συνέδριο Λαρισαϊκών Σπουδών (Λάρισα, 20 - 21 Μαρτίου 1993) 
26. Πολιτιστική Διημερίδα για τα 2400 χρόνια της Ρόδου (Ρόδος, 26 - 27 Μαρτίου 

1993)   
27. ΙΔ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας (Θεσσαλονίκη, 28 

- 30 Μαΐου 1993)  
28. Σοφάδες: Πρώτη προσέγγιση στο παρελθόν του τόπου (Σοφάδες, 4 - 6 Ιουνίου 

1993) 
29. Α΄ Φιλολογική Ημερίδα «Βαλκάνια – Γλώσσα - Πολιτισμός» (Αθήνα, 20 Μαΐου 

1993 ) 
30. Ε΄ Σεμινάριο Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας. Δραματική Ποίηση (Αθήνα,  21 

- 23 Μαΐου 1993) 
31. Συμπόσια για τον πολιτισμό του Αιγαίου στη Σάμο. Α΄: Μουσικές και χοροί  στο 

Ανατολικό Αιγαίο (Σάμος, 2 - 4 Ιουλίου 1993) 
32. Η΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου (Κάρπαθος, 18 - 22 Αυγούστου 1993) 
33. ΣΤ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Λυκείων των Ελληνίδων: «Λαϊκός πολιτισμός και 

παράδοση - πολύτιμος εθνικός θησαυρός για το μέλλον» (Καβάλα, 9 - 14 
Σεπτεμβρίου 1993) 
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34. Α΄ Συμπόσιο Ανθρωπολογίας «Μνήμη Στίλπωνος Κυριακίδη και  Άλκης 
Κυριακίδη-Νέστορος» (Κομοτηνή, 4 - 7 Νοεμβρίου 1993) 

35. Γ΄ Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών (Τρίκαλα, 5 - 7 Νοεμβρίου 1993) 
36. Διεθνές Συνέδριο «Ρόδος-2400 χρόνια» (Ρόδος, 24 - 27 Νοεμβρίου 1993) 
37. Κιλελέρ: Το αγροτικό ζήτημα στη Θεσσαλία (Λάρισα, 1 - 3 Απριλίου 1994) 
38. VIIe Congres International d' Études du Sud-Est Européen (Θεσσαλονίκη, 29 

Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου 1994) 
39. 2ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή, 20 – 22 

Μαΐου 1994: ΤΕΦΑΑ / ΔΠΘ) 
40. Α΄ Συνέδριο για την Καρδίτσα και την περιοχή της (Καρδίτσα, 15 – 17 

Απριλίου1994) 
41. ΙΕ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 27 - 29 Μαΐου 1994) 
42. Από το παραμύθι στα κόμικς - Παράδοση και νεωτερικότητα (Αλεξανδρούπολη, 

4 - 6 Νοεμβρίου 1994: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών / ΔΠΘ ) 
43. Β΄ Συνέδριο Μετσοβίτικων Σπουδών (Μέτσοβο, 9 - 11 Σεπτεμβρίου 1994) 
44. Α΄ Συμπόσιο Ναυπακτιακής Λογοτεχνίας - Γιάννης Βλαχογιάννης (Ναύπακτος, 

18 - 20 Νοεμβρίου 1994) 
45. Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μ. Ασίας (Θεσσαλονίκη, 2 - 4 

Δεκεμβρίου 1994: ΑΠΘ ) 
46. Συμπόσια για τον πολιτισμό του Αιγαίου στη Σάμο. Β΄: Άξονες και  

προϋποθέσεις για μια διεπιστημονική έρευνα (Σάμος, 6 - 8 Οκτωβρίου 1994) 
47. Εθνογενετικές διαδικασίες στην Βαλκανική (Κομοτηνή, 23 - 25 Σεπτεμβρίου  

1994) 
48. Α΄ Επιστημονική Συνάντηση για τα λαϊκά δρώμενα: Λαϊκά Δρώμενα, παλιές  

μορφές και σύγχρονες εκφράσεις (Κομοτηνή, 25 - 27 Νοεμβρίου 1994) 
49. Γ΄ Συνέδριο Λαρισαϊκών Σπουδών (Λάρισα, 8 - 9 Απριλίου 1995) 
50. Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα (Σάμος, 28 - 30 Απριλίου 1995) 
51. ΙΣΤ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 26 - 28 Μαΐου 1995) 
52. 3ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή, 19 – 21 

Μαΐου 1995: ΤΕΦΑΑ / ΔΠΘ) 
53. Ημερίδα με θέμα «Κλεμμένα πολιτιστικά αγαθά της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης - Η ενεστώσα κατάσταση και το νομικό καθεστώς της επιστροφής»  
(Κομοτηνή, 6 Μαΐου 1995) 

54. Αμάραντος Στέφανος για την Ελένη Φιλιππίδη (Αλεξανδρούπολη, 20 Μαΐου  
1995) 

55. Β΄ Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών (Αλμυρός, 3 - 4 Ιουνίου 1995) 
56. Ε΄ Διεθνές Συνέδριον Πελοποννησιακών Σπουδών (΄Αργος - Ναύπλιο, 6 - 10  

Σεπτεμβρίου 1995) 
57. Θ΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου (Κάσος, 20 - 23 Αυγούστου 1995) 
58. 2ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών: Η Θάσος δια μέσου των αιώνων, τέχνη,  

ιστορία, πολιτισμός (Θάσος, 16 - 19 Σεπτεμβρίου 1995) 
59. Συμπόσια για τον πολιτισμό του Αιγαίου στη Σάμο. Γ΄: Δίκτυα επικοινωνίας  και 

πολιτισμού στο Αιγαίο (Σάμος, 6 - 8 Οκτωβρίου 1995) 
60. Thasos: Matieres premieres et technologie de la prehistoire a nos jours (Θάσος, 

26 - 29 Σεπτεμβρίου 1995) 
61. Γ΄ Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο (Λευκωσία, 16 - 20 Απριλίου 1996) 
62. XIX International Congress of Byzantine Studies (Copenhagen, 18 - 24  

Αυγούστου 1996) 
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63. IX International Oral History Conference (Göteborg, 13 - 16 Ιουνίου 1996) 
64. Η ελληνική και η σερβική παιδεία κατά τον 18ο και 19ο αιώνα (Κομοτηνή, 24 - 

26 Μαΐου 1996) 
65. Β΄ Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Τρίπολη, 30 Ιουνίου 

- 3 Ιουλίου 1996) 
66. 4ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή, 17 – 19 

Μαΐου 1996: ΤΕΦΑΑ / ΔΠΘ) 
67. ΙΖ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 1996) 
68. Απόδοση τιμής στην Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου. Θεωρήσεις και  

μνήμες για το έργο της (Αλεξανδρούπολη, 11 Μαΐου 1996) 
69. Λαϊκός πολιτισμός και χορός. Επιστημονική συνάντηση (Δράμα, 8 - 9 Ιουνίου  

1996) 
70. Συμπόσιο για τα ιστοριογραφικά της Άνδρου (Άνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 24 

Αυγούστου 1996) 
71. Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών (Θήβα, 4 - 8 Σεπτεμβρίου 1996) 
72. Β΄ Πανελλήνιο Ονοματολογικό Συνεδρίο «Ελληνικά Τοπωνύμια εκτός του 

ελλαδικού χώρου» (Καστελλόριζο, 7-8 Σεπτεμβρίου 1996 – Ελληνική 
Ονοματολογική Εταιρεία). 

73. Δρώμενα: Σύγχρονα μέσα και τεχνικές καταγραφής τους (Κομοτηνή, 4 – 6 
Οκτωβρίου 1996) 

74. 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο για την Ιστορία της Νιγρίτας και της Βισαλτίας  
(Νιγρίτα, 18 - 20 Οκτωβρίου 1996) 

75. Δ΄ Συνέδριο Λαρισαϊκών Σπουδών (Λάρισα, 12 - 13 Απριλίου 1997) 
76. Ρόλος και προοπτικές των επαρχιακών λαογραφικών μουσείων (Τρίκαλα, 29 

Μαρτίου 1997)   
77. Η πόλη της Σάμου: Φυσιογνωμία και εξέλιξη (Σάμος, 9 - 11 Μαΐου 1997) 
78. 5th International Congress on Physical Education and Sport (Κομοτηνή, 16 - 18  

Μαΐου 1997) 
79. ΙΗ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 1997) 
80. Β΄ Πανελλήνιο Ονοματολογικό Συνέδριο «Ελληνικά τοπωνύμια εκτός του  

ελλαδικού χώρου» (Καστελλόριζο, 7 - 8 Σεπτεμβρίου 1996) 
81. Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Νάξος, 4 - 7  

Σεπτεμβρίου 1997) 
82. ΣΤ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Ζάκυνθος, 24 - 26 Σεπτεμβρίου 1997) 
83. Λαϊκός πολιτισμός και χορός (Δράμα, 6 - 7 Δεκεμβρίου 1997) 
84. 4th International AFP Conference (Σάμος, 17 - 26 Απριλίου 1998) 
85. Ημερίδα «Ο παμβαλκάνιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και η Δυτική  

Μακεδονία» (Σιάτιστα, 10 Απριλίου 1998) 
86. 6th International Congress on Physical Education and Sport (Κομοτηνή, 22 - 24  

Μαΐου 1998) 
87. 3ο Διεθνές Συμπόσιο Θρακικών Σπουδών: Μεταβυζαντινή Θράκη (ΙΕ΄ - ΙΘ΄ αι.) 

(Κομοτηνή, 26 - 31 Μαΐου 1998) 
88. ΙΘ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 29 - 31 Μαΐου 1998) 
89. Γ΄ Πανελλήνιο Συμπόσιο Εραλδικής και Γενεαλογικής Επιστήμης (Αθήνα, 29  

Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 1998) 
90. Α΄ Διαβαλκανικό Συνέδριο «Οι πνευματικές σχέσεις του Ελληνισμού με τους  

βαλκανικούς λαούς (18ος - 20ός αι.)» (Κομοτηνή, 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου  
1998) 
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91. Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας (Θεσσαλονίκη,  
27 - 29 Νοεμβρίου 1998) 

92. Κ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 28 - 30 Μαΐου 1999) 
93. Α΄ Συμπόσιο Λαογραφίας «Ο χορός και η παρουσίασή του στη σκηνή και στην   

πλατεία» (Νέα Καρβάλη, 5 - 6 Ιουνίου 1999) 
94. 3ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών «Η Θάσος δια μέσου των αιώνων: Ιστορία,  

τέχνη, πολιτισμός» (Θάσος, 18 - 21 Σεπτεμβρίου 1999) 
95. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαϊκού Πολιτισμού: Η διαχρονική εξέλιξη του 

παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα (Σέρρες, 15 - 17 Οκτωβρίου 1999) 
96. 8th International Congress on Physical Education and Sport (Κομοτηνή, 19 - 21 

Μαΐου 2000) 
97. ΚΑ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 26 - 28 Μαΐου 2000) 
98. Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών (Λιβαδειά, 9 - 12 Σεπτεμβρίου 2000) 
99. Α΄ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα: Μύθος και 

πραγματικότητα» (Κύθηρα, 20 - 24 Σεπτεμβρίου 2000) 
100. Β΄ Διαβαλκανικό Συνέδριο «Οι πνευματικές σχέσεις του Ελληνισμού με τους 

βαλκανικούς λαούς» (Κομοτηνή, 20 - 22 Οκτωβρίου 2000) 
101. Η Σάμος κατά τον 20ό αιώνα (Σάμος, 10 - 12 Νοεμβρίου 2000) 
102. ΣΤ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας 

(Θεσσαλονίκη, 24 - 26 Νοεμβρίου 2000) 
103. Ανάδειξη κοινών στοιχείων λαϊκού πολιτισμού Ελλάδας, Βουλγαρίας και  

Τουρκίας (Κομοτηνή, 9 - 10 Δεκεμβρίου 2000) 
104. 2ο Λαογραφικό Συμπόσιο «Το παραμύθι στο πέρασμα του χρόνου» (Καβάλα,  

2 - 4 Φεβρουαρίου 2001) 
105. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας (Σιάτιστα, 

30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2001) 
106. ΚΒ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 25 - 27 Μαΐου 2001) 
107. Α΄ Διεθνές Συνέδριο Βαλκανικών Σπουδών «Η Καβάλα και τα Βαλκάνια από  

την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» (Καβάλα, 20 - 23 Σεπτεμβρίου 2001) 
108. Β΄ Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 27 Σεπτεμβρίου –  

1 Οκτωβρίου 2001) 
109. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαϊκού Πολιτισμού: Μελωδία, λόγος, κίνηση  

(Σέρρες, 2 - 4 Νοεμβρίου 2001) 
110. Ο Τύπος στη Σάμο. Αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας, 19ος - 20ός 

αιώνας (Σάμος, 9 - 10 Νοεμβρίου 2001). 
111. International Symposium «Rigas Velestinlis and the Balkan peoples» 

(Βελιγράδι, 7 - 9 Μαΐου 1998) 
112. ΛΣΤ΄ Δημήτρια: Χριστιανική Μακεδονία: Θεσσαλονίκη - Άγιον Όρος - 

Παρευξείνιες χώρες (Θεσσαλονίκη, 7 - 9 Δεκεμβρίου 2001) 
113. Ο μύθος ανάμεσα στη συντήρηση και την ανατροπή (Αθήνα, 29 - 31 Μαρτίου 

2002, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χόρν) 
114. ΚΓ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 24 - 26 Μαΐου 2002) 
115. Συνέδριο «Λαογραφία και Ιστορία» (Αθήνα, 7 - 9 Νοεμβρίου 2002, Γαλλικό 

Ινστιτούτο Αθηνών) 
116. ΛΖ΄ Δημήτρια: Χριστιανική Μακεδονία: Η Θεσσαλονίκη μεταξύ 

Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης (Θεσσαλονίκη, 22 - 24 Νοεμβρίου 2002) 
117. Ζ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας (Θεσσαλονίκη, 

6-8 Δεκεμβρίου 2002) 
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118. ΚΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 30 - 31 Μαΐου και 1 
Ιουνίου 2003) 

119. Δ΄ Συμπόσιο Θασιακών Μελετών «Η Θάσος δια μέσου των αιώνων: ιστορία - 
τέχνη – πολιτισμός» (Θάσος, 6 - 9 Σεπτεμβρίου 2003) 

120. Συμπόσιο «Παράδοση και λογοτεχνία» (Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2003 – 
Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών / Κέντρο Ελληνικού Χορού και Λαϊκού 
Πολιτισμού) 

121. Β΄ Διεθνές Συνέδριο Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών «Η Καβάλα και τα   
Βαλκάνια – Η Καβάλα και το Αιγαίο» (Καβάλα, 15 - 18 Σεπτεμβρίου 2005) 

122.  Ε΄ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών (Θήβα, 16 - 19 Σεπτεμβρίου 2005) 
123. Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών (Πύργος, 11 - 18 Σεπτεμβρίου 

2005) 
124.  Διεθνές Συνέδριο «Λαογραφία - Εθνογραφία στα Επτάνησα. Μνήμη Δημ. 

Σωτ. Λουκάτου» (Κεφαλονιά, 27 - 29 Μαΐου 2005) 
125.  Συνέδριο «Αγροτική κοινωνία – Λαϊκός πολιτισμός. Συνέδριο στη μνήμη του 

Στάθη Δαμιανάκου» (Αθήνα, 25 - 27 Μαΐου 2005- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο – 
Πάντειο Πανεπιστήμιο) 

126.  ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 27 - 29 Μαΐου 2005) 
127.  Β΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και 

πολιτισμός (Δράμα, 18 - 20 Μαΐου 1994) 
128.  Perspectives in Anthropology of past and present populations. E. M. Winkler 

Memorial Symposium (Ξάνθη, 19 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 1995) 
129.  8ο Συμπόσιο της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας 

Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου (Σάμος, 3 - 5 Μαΐου 1996 – εναρκτήρια 
ομιλία) 

130.  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Το Βυζαντινό Φως: Μορφές του 
Βυζαντίου - ορόσημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού» (Αθήνα, Λουρίδειο 
Πνευματικό Κέντρο, 27 - 29 Μαρτίου 1998) 

131.  Πολιτιστικό Συμπόσιο «Ο πολιτισμός στην περιφέρεια» (Τσαγκαράδα 
Πηλίου, 28 - 31 Μαΐου 1998) 

132.  Η΄ Σεμινάριο Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας (Αθήνα, 12 - 13 Νοεμβρίου 
1998 – Πανεπιστήμιο Αθηνών / Φιλοσοφική Σχολή) 

133.  Ημερίδα «Βυζαντινές εκκλησίες - γραφικά εκκλησάκια της Σάμου» (Σάμος, 
Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας, 1 Αυγούστου 1999) 

134.  Προσυνεδριακή Ημερίδα του Β΄ Διαβαλκανικού Συνεδρίου «Οι πνευματικές 
σχέσεις του Ελληνισμού με τους βαλκανικούς λαούς» (Κομοτηνή, 18 
Σεπτεμβρίου 1999) 

135.  Ημερίδα «Χριστιανισμός και Ελληνισμός» (Αλεξανδρούπολη, Ιερά 
Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως / Δήμος Αλεξανδρούπολης, 19 Μαρτίου 2000) 

136.  Ημερίδα «Τοπική ιστορία της Ξάνθης» (Ξάνθη, Σύλλογος Ποντίων νομού 
Ξάνθης, 22 Μαρτίου 2000) 

137.  Ημερίδα «Θρακικές Λαογραφικές Εορτές – Ξανθιώτικο Καρναβάλι» (Ξάνθη, 
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης / Δήμος Ξάνθης, 18 Νοεμβρίου 2001) 

138.  Ημερίδα «Οι δρόμοι του κρασιού: Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος» (Αίγειρος 
Ροδόπης, Δήμος Αιγείρου, 1 Φεβρουαρίου 2002) 

139.  Ημερίδα για το «Κέντρο Έρευνας Θρακικού Λόγου» (Ξάνθη, Ίδρυμα 
Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, 30 Σεπτεμβρίου 2002) 
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140.  Συνέδριο «Επικοινωνία στον Αιγαιϊκό και Παρευξείνιο χώρο» (Κομοτηνή, 
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων χωρών του ΔΠΘ, 7 
- 8 Νοεμβρίου 2003) 

141.  Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Παχώμιος Ρουσάνος. 450 χρόνια από την 
κοίμησή του († 1553)» (Ζάκυνθος, Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου, 9 - 12 
Οκτωβρίου 2003) 

142.  Ημερίδα «Ο παραδοσιακός πολιτισμός της Σάμου: όψεις, μορφές και 
εκδηλώσεις» (Σάμος, Δήμος Βαθέος, 15 Νοεμβρίου 2003) 

143.  Ημερίδα «Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος και η ελληνική λαογραφία» (Ιωάννινα, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας / Τομέας Λαογραφίας, 23 Απριλίου 2004) 

144.  ΚΕ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, Ελληνική Ιστορική 
Εταιρεία – Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ, 21 - 23 Μαΐου 2004) 

145.  Συνέδριο «Καρλόβασι Σάμου: ένα νησιωτικό, εμπορικό και βιομηχανικό 
κέντρο του ανατολικού Αιγαίου» (Καρλόβασι Σάμου, Δήμος Καρλοβάσου, 15 - 
17 Οκτωβρίου 2004) 

146.  Symposium «10 years of History Studies at the Paisii Hilendarski University 
of Plovdiv» (Φιλιππούπολη Βουλγαρίας, Paisii Hilendarski University, 2 - 3 
Νοεμβρίου 2004) 

147.  Η΄ Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας 
(Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, 26 - 28 Νοεμβρίου 2004) 

148.  Δ΄ Πανελλήνιο Συμπόσιο Εραλδικής και Γενεαλογικής Επιστήμης (Αθήνα, 
Εραλδική και Γενεαλογική Εταιρεία Ελλάδος, 3 - 6 Νοεμβρίου 2005) 

149.  Επιστημονικό Συμπόσιο για τον Λαϊκό Πολιτισμό (Αθήνα, Φιλολογικός 
Σύλλογος «Παρνασσός» και περιοδικό «Χοροστάσι», 25 Φεβρουαρίου 2006) 

150.  Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας, Αφιερωμένο στη μνήμη του 
ακαδημαϊκού Γεωργίου Μ. Μιχαηλίδη-Νουάρου (Κάρπαθος, 21 - 26 Μαρτίου 
2006) 

151.  Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κύθηρα, 21 - 25 Μαΐου 2006 – Εταιρεία 
Κυθηραϊκών Μελετών) 

152.  ΚΖ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 26 - 28 Μαΐου 2006) 
153.  Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και 

Πολιτισμός» (Δράμα, 18 - 21 Μαΐου 2006) 
154.  Α΄ Συμπόσιο «Ο λαϊκός πολιτισμός στο Πανεπιστήμιο» (Βόλος, 2 - 4 Ιουνίου 

2006 – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) 

155.  Διημερίδα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Οικονομία του Γένους» 
(Αθήνα, 16 - 17 Οκτωβρίου 2006 – Τράπεζα της Ελλάδος / Οικουμενικό 
Πατριαρχείο-Αδελφότητα Οφφικιάλων «Παναγία η Παμμακάριστος») 

156. Λαϊκή Τέχνη: Νέα Ευρήματα – Νέες Ερμηνείες. Συνέδριο προς τιμήν της 
Πόπης Ζώρα (Αθήνα, 2 - 5 Νοεμβρίου 2006 – Μουσείο Μπενάκη) 

157. 4ο Διεθνές Συμπόσιο Θρακικών Σπουδών «Βυζαντινή Θράκη: Μαρτυρίες και 
Κατάλοιπα» (Κομοτηνή, 18 - 22 Απριλίου 2007) 

158. 7th International Conference on Greek Research (Adelaide, Australia, 28 
Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2007 – Flinters University / Dept. of Languages - Modern 
Greek) 
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159. ΚΗ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, Ελληνική Ιστορική 
Εταιρεία – Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ, 25 - 27 Μαΐου 2007) 

160. Symposium on Austrian - Greek Encounters Over the Centuries: History, 
Diplomacy, Politics, Arts, Economics (Αθήνα, 16 - 17 Μαρτίου 2007 – Austrian 
Embassy in Athens) 

161. Συνέδριο «Η διδασκαλία και η έρευνα του υλικού πολιτισμού των νεώτερων 
χρόνων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια» (Αθήνα, 7 - 8 Μαΐου 2007 – Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών / Τμήμα Φιλολογίας / Τομέας Βυζαντινής 
Φιλολογίας και Λαογραφίας) 

162. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παραρτημάτων του Λυκείου των Ελληνίδων 
«Ιωνικός πολιτισμός: Διαχρονικός δίαυλος επικοινωνίας στο Αιγαίο» (Σάμος, 11 
- 14 Οκτωβρίου 2007 – Λύκειο των Ελληνίδων / Παράρτημα Σάμου) 

163. 2ο Επιστημονικό Συνέδριο «Ιστορική έρευνα και διδακτική της ιστορίας» 
(Κύθηρα, 22 - 25 Σεπτεμβρίου 2007 – Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ του 
Πανεπιστημίου Αθηνών / Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών – Εταιρεία Θεωρίας, 
Έρευνας και Διδακτικής της Γενικής και της τοπικής Ιστορίας) 

164. Ημερίδα «Λαϊκός πολιτισμός και παράδοση» (Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007 – 
Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος / Ligue Europeénne – Ομοσπονδία Αδελφοτήτων 
Κόνιτσας) 

165. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Τρεις χιλιετίες Μικρασιατικός Πολιτισμός: 
Επιστήμες, Γράμματα, Τέχνες» (Νέα Ιωνία, Αθήνα, 23 - 25 Νοεμβρίου 2007 – 
Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού) 

166. Δ΄ Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο (Λευκωσία Κύπρου, 29 Απριλίου - 3 
Μαΐου 2008) 

167. Συμπόσιο «Οι ανά τον κόσμο Οφφικίαλοι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο» / 
Α΄ Γενική Συνέλευση των ανά τον κόσμο Οφφικιάλων του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου μελών της Αδελφότητος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης 
Εκκλησίας «Παναγία η Παμμακάριστος» (Κωνσταντινούπολη, 24 Μαΐου 2008 – 
Αίθουσα Παπύρων της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης του Οικουμενικού Θρόνου) 

168. ΚΘ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, Ελληνική Ιστορική 
Εταιρεία – Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ, 16 - 18 Μαΐου 2008) 

169. Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Νάξος, 4 - 7 
Σεπτεμβρίου 2008) 

170. ΜΓ΄ Δημήτρια: Χριστιανική Μακεδονία: Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι - Κετίγνη 
(Θεσσαλονίκη, 17 - 19 Οκτωβρίου 2008) 

171. Συνέδριο για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας (1909-
2009) (Αθήνα, 11 - 13 Μαρτίου 2009 – Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία / 
Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) 

172. Ημερίδα για την πολιτιστική πολιτική της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. 
Σάμου και για την δράση του Ο.ΠΟ.Ν.Α.Σ. (Σάμος, 10 Απριλίου 2009) 

173. Λ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, Ελληνική Ιστορική 
Εταιρεία – Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ, 29 - 31 Μαΐου 2009) 

174. Β΄ Διεθνές Συμπόσιο για την ιστορία και τον πολιτισμό της Πρέβεζας 
(Πρέβεζα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Δήμος Πρέβεζας – Ίδρυμα Ακτία 
Νικόπολις, 16 - 20 Σεπτεμβρίου 2009) 

175. Ημερίδα για την λαϊκή τέχνη της αγγειοπλαστικής στη Σάμο (Σάμος, 27 
Ιουνίου 2009 - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Σάμου / Ο.ΠΟ.Ν.Α.Σ.) 
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176. Ημερίδα «Ο Μοναχισμός στη Σάμο. Χθες – Σήμερα - Αύριο» (Σάμος, 14 
Νοεμβρίου 2009 – Ιερά Μητρόπολις Σάμου - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. 
Σάμου / Ο.ΠΟ.Ν.Α.Σ.) 

177. Πανελλήνια Ονοματολογική Ημερίδα για την Τριακονταετηρίδα (1980-2010) 
της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας (Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2010 / 
Ακαδημία Αθηνών) 

178. Ημερίδα «Αλησμονώ και χαίρομαι, θυμούμαι και λυπούμαι: Όψεις του λαϊκού 
πολιτισμού σήμερα» (Ξάνθη, 29 Ιανουαρίου 2010 / Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και 
Παράδοσης) 

179. Συνέδριο Ιστορίας «1821, Σάμος και επανάσταση: ιστορικές προσεγγίσεις» 
(Σάμος, 28 - 29 Μαΐου 2010 / ΓΑΚ Νομού Σάμου – Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Πυθαγορείου) 

180. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος 
(ποίηση – πεζογραφία - θέατρο)» (Αθήνα, 8 - 12 Δεκεμβρίου 2010 / Κέντρο 
Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών) 

181. 6ο Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών (Λιβαδειά, 10 - 12 Σεπτεμβρίου 
2010 / Εταιρεία Βοιωτικών Μελετών) 

182. 2ο Διεθνές Συνέδριο «Ρωμηοσύνη και Άγιοι Τόποι» (Αθήνα, 30 Μαΐου 2010, 
Μ.Κ.Ο. Ρωμηοσύνη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων / Πολεμικό Μουσείο 
Αθηνών) 

183. 3ο Διεθνές Συνέδριο Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών (Καβάλα, 17 - 19 
Σεπτεμβρίου 2010 / Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας – Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) 

184. Οι Διάλογοι των Αθηνών. Ένα διεθνές συνέδριο για τον πολιτισμό (Αθήνα, 24 
- 27 Νοεμβρίου 2010 / Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Ίδρυμα Ωνάση) 

185. Διημερίδα της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας (Αθήνα, 11 - 12 
Νοεμβρίου 2010 / Ακαδημία Αθηνών) 

186.  Επιστημονική Συνάντηση «Η φωτιά πηγή ζωής, δύναμης και καθαρμού» 
(Αθήνα, 1 - 3 Απριλίου 2011 / Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης – Φίλοι του 
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης / Εθνικό Ιστορικό Μουσείο – Αίθουσα 
Παλαιάς Βουλής) 

187. International Conference «Greek Civilization and Dialogue between Cultures» 
- saerTaSoriso konferencia «berZnuli civilizacia da kulturaTa dialogi» [Διεθνές 
Συνέδριο «Ελληνικός Πολιτισμός και Πολιτισμικοί Διάλογοι»]  (Tbilisi [Τιφλίδα 
Γεωργίας], 7 - 9 Οκτωβρίου 2011 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – 
Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies / iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti, klasikuri filologiis, bizantinistikisa da 
neogrecistikis instituti). 

188.  Συνέδριο «Μετακινήσεις πληθυσμού στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1940» 
(Κομοτηνή, 1 - 3 Ιουλίου 2011 / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης – Civil Wars Study Group). 

189.  6ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών (Θάσος, 17 - 19 Σεπτεμβρίου 2011). 
190.  Ημερίδα «Η διαχρονικότητα του Παπαδιαμάντη» (Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 

2011/ Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος – Ειδική Συνοδική Επιτροπή 
Πολιτιστικής Ταυτότητας / Αίθουσα Παλαιάς Βουλής). 

191. Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη, Σχέσεις αμφίδρομες (Αθήνα, 7 - 11 
Μαρτίου 2012 / Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας 
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Αθηνών – Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της 
Εθνικής Τράπεζας). 

192. Ημερίδα αφιερωμένη στην «Εθνομουσικολογία στη Θράκη» (Κομοτηνή, 10 - 
11 Μαρτίου 2012 / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης – Εθνολογικό Μουσείο Θράκης). 

193. Ημερίδα «Οι Φαναριώτες και η συμβολή τους στην διάσωση του Γένους» 
(Αθήνα, 29 Μαΐου 2012 / Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών – 
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών). 

194. Συνέδριο «Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος: Η ενσωμάτωση της Σάμου 
στην Ελλάδα» (Σάμος, 2 - 4 Νοεμβρίου 2012 / ΓΑΚ Αρχεία Νομού Σάμου – 
Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου» - Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Σάμου – Μαθηματικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αιγαίου). 

195. Διεθνές Συνέδριο «Οι αδελφοί Grimm και το λαϊκό παραμύθι: αφηγήσεις, 
αναγνώσεις, μεταμορφώσεις» (Αθήνα, 22 - 24 Νοεμβρίου 2012 / Τμήμα 
Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου). 

196. Ημερίδα «Εθνογραφική έρευνα και παραδοσιακή διατροφή» (Καβάλα, 26 
Οκτωβρίου 2012 / Δημοτικό Μουσείο Καβάλας). 

197. Συνέδριο «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και 
Παιδαγωγικές Διαστάσεις» (Αθήνα, 11 - 14 Απριλίου 2013 / Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δ. Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών / Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών / 
Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών). 

198. ISCHE [: International Standing Conference for the History of Education] 35. 
Education and Power (Riga Λετονίας, 21 - 24 Αυγούστου 2013). 

199. Γ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Οι Σέρρες και η περιοχή τους, 100 χρόνια 
από την απελευθέρωση (1913-2013)» (Σέρρες, 17 - 19 Οκτωβρίου 2013 / Δήμος 
Σερρών). 

200. Ιστορικό Συνέδριο Νεωτέρου Ελληνισμού «Λόγιοι της Τουρκοκρατίας» 
(Αθήνα, 24 - 25 Μαΐου 2013 / Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου 
Ελληνισμού). 

201. 10th Congess of Russian Ethnographers and Anthropologists (Μόσχα, 2 - 6 
Ιουλίου 2013 / Russian Academy of Sciences – Institute of Ethnology and 
Antropology). 

202. Ημερίδα «Εκκλησία – Μακεδονία – Ελλάδα: Χρόνια 100 απελευθέρωσης της 
μακεδονίας από τον οθωμανικό ζυγό: 1912 και 1913 – 2012 και 2013 (Δράμα, 30 
Ιουνίου 2013 / Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού / Ιερά 
Μητρόπολις Δράμας / Δήμος Δράμας). 

203. International Conference «Saint Emperor Constatine and Christianity» (Niș 
Σερβίας, 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2013). 

204. Γ΄ Συνέδριο Πανεπιστημικών Λαογράφων των Ελληνικών ΑΕΙ με θέμα «Η 
διαχείριση της Παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, 
στην πολιτιστική βιομηχανία και στις τεχνολογίες αιχμής» (Κομοτηνή, 4 - 6 
Οκτωβρίου 2013). 

205. ISCHE [: International Standing Conference for the History of Education] 36. 
Education, War and Peace (Λονδίνο, 23 - 26 Ιουλίου 2014 – University of 
London, Institute of Education). 

206. Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 8 - 12 Μαΐου 
2013). 
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207. Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Απείρανθος 
Νάξου, 6 - 9 Σεπτεμβρίου 2013). 

208. Chinese Greek Seminar on Higher Education (Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 – 
Greek Chinese Association of Cultural and Economic Relations). 

209. 5th Congress of the European Society of Modern Greek Studies «Continuities, 
Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, 
History, Literature / Ε΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών  «Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις 
στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία»  
(Θεσσαλονίκη, 2 - 5 Οκτωβρίου 2014). 

210. Β΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την επανάσταση του 1821 «Η ζωή των 
υποδούλων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας. Καταπίεση – Κοινοτισμός – Παιδεία» 
(Αθήνα, 22 - 23 Νοεμβρίου 2013/ Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος – 
Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας / Διορθόδοξο Συνεδριακό 
Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιερά Μονή Πεντέλης). 

211. Ημερίδα «Η Εκκλησία της Σάμου από την ένωση με την Ελλάδα ως τα τέλη 
του 20ού αιώνα (1912-2000)» (Σάμος, 16 Νοεμβρίου 2013 – Κέντρο 
Εκκλησιαστικών Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως 
Σάμου και Ικαρίας).  

212. Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Культура городского пространства: власть, 
бизнес и гражданское общество в сохранении и преумножении культурных 
традиций России» (Ρωσία - Омск Σιβηρίας, 12 - 13 Νοεμβρίου 2013 – 
Διοργάνωση: Сибирский филиал Российского института культурологии 
«КУЛЬТУРА ГОРОДОВ АЗИАТСКОЙ РОССИИ»). 

213.  Ημερίδα «Η Εκκλησία της Σάμου κατά τον 20ό αιώνα (1912-2000)» 
(Καρλόβασι Σάμου, 16 Νοεμβρίου 2013 – Κέντρο Εκκλησιαστικών Ιστορικών 
και Πολιτισμικών Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας / 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχιακού Μεγάρου Καρλοβάσου).  

214. Ημερίδα «Ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίος (1926-1963): Ο 
πρώτος μετά την ένωσιν Μητροπολίτης της τοπικής μας Εκκλησίας» (Αθήνα, 24 
Νοεμβρίου 2013 – Κέντρο Εκκλησιαστικών Ιστορικών και Πολιτισμικών 
Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας / Πνευματικό Κέντρο Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών). 

215. Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014). 
216. Ημερίδα «Ο άγιος Νικόλαος και ο Ναύσταθμος Σαλαμίνος» (Ναύσταθμος 

Σαλαμίνος – 11 Δεκεμβρίου 2013). 
217. Συνέδριο «Ο Παύλος Βλαστός και το έργο του» (Ρέθυμνο, 17 - 19 Οκτωβρίου 

2014 – Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης / Κέντρο Κρητικής 
Λογοτεχνίας). 

218. Ημερίδα «1821: Ο Μεγάλος Σηκωμός του Γένους για την Ελευθερία» (Σάμος, 
10 Μαΐου 2014 – Κέντρο Εκκλησιαστικών Ιστορικών και Πολιτισμικών 
Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας / Πολιτιστικό Κέντρο Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου).  

219. Ημερίδα «Εκκλησία και Επανάσταση στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 
1821» (Καρλόβασι Σάμου, 11 Μαΐου 2014 – Κέντρο Εκκλησιαστικών Ιστορικών 
και Πολιτισμικών Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας / 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχιακού Μεγάρου Καρλοβάσου).  

220. Ημερίδα «Ο Κώστας Καλατζής και το έργο του» (Σάμος, 28 Ιουνίου 2014 – 
ΓΑΚ – Αρχεία Σάμου / περιοδικό Απόπλους). 
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221. Ημερίδα «Ιστορική και πολιτιστική παράδοση της Εκκλησίας της Σάμου: Από 
τις μελέτες του παρελθόντος στις τεχνολογίες του μέλλοντος» (Σάμος, 12 
Ιουλίου 2014 – Κέντρο Εκκλησιαστικών Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών 
της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας / Πολιτιστικό Κέντρο Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου).  

222. Ημερίδα «1934 – 2014: 80 χρόνια Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών 
Σάμου (Ε.Ο.Σ.Σ.)», (Σάμος, 23 Αυγούστου 2014 – Μουσείο Οίνου της Ε.Ο.Σ.Σ. / 
Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου – ΓΑΚ Αρχεία Νομού Σάμου – 
Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου»). 

223. Ημερίδα «Η θρησκευτική ζωή κατά την Ηγεμονία της Σάμου (1834-1912» 
(Σάμος, 22 Νοεμβρίου 2014 – Κέντρο Εκκλησιαστικών Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας / Αίθουσα 
Εκδηλώσεων Δήμου Σάμου).  

224. Ημερίδα «Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας» 
(Κομοτηνή, 28 Νοεμβρίου 2014 – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας). 

225. Γ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την επανάσταση του 1821 «Ορθόδοξη 
Εκκλησία και διαφύλαξη της Εθνικής Ταυτότητος – Νεομάρτυρες, άγιος Κοσμάς 
ο αιτωλός, επαναστατικά κινήματα» (Αθήνα, 14 - 15 Νοεμβρίου 2014 / Ιερά 
Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος – Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής 
Ταυτότητας / Διορθόδοξο Συνεδριακό Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην 
Ιερά Μονή Πεντέλης και Στοά του Βιβλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας). 

226. Ημερίδα «Όψεις της εκκλησιαστικής ζωής κατά την Ηγεμονία της Σάμου 
(1834-1912» (Καρλόβασι Σάμου, 21 Νοεμβρίου 2014 – Κέντρο Εκκλησιαστικών 
Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και 
Ικαρίας / Πολιτιστικό Κέντρο Επισκοπείου Καρλοβάσου).  

227. 11th Congess of Russian Ethnographers and Anthropologists 
(Εκατερινμπούργκ, 2 - 5 Ιουλίου 2015 / Russian Academy of Sciences – Institute 
of History and Archaeology at Ural – University of Ural – Institute of 
Ethnographers and Anthropologists at Mikloucho - Maklaia). 

228. Συνέδριο «Γλώσσα και Εθνική Ενότης» (Κομοτηνή, 28 - 30 Νοεμβρίου 2014 / 
Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). 

229. Διεθνές Συνέδριο «Η Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία ανά τους αιώνες» 
(Λευκωσία Κύπρου, 20 - 22 Μαρτίου 2015 – Τμήμα Φιλολογίας Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Εργαστήριο Κυπριακών Μελετών / 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου / Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου). 

230. Kolokwia Nowogreckie / Modern Greek Queries / Ελληνικές Αναζητήσεις. 
International Conference on Modern Greek Language, Literature, History and 
Civilization at Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland), 16th-18th of 
April 2015 [Διεθνές Συνέδριο «Νεοελληνικές Αναζητήσεις»] (Πόζναν Πολωνίας, 
16 - 18 Απριλίου 2015 – Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz in Poznań– Σχολή 
Σύγχρονων Γλωσσών και Λογοτεχνίας / Τομέας Νεοελληνικής Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας). 

231. Επιστημονική Ημερίδα «Η Ροδόπη στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο» 
(Κομοτηνή, 24 Ιανουαρίου 2015 – Εταιρεία Θρακικών Ερευνών). 

232. Identities: language and literature. International Conference on the occasion of 
the 20th anniversary of the Department of Greek of D. U. Th. [Διεθνές Συνέδριο 
για την επέτειο 20 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του 
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Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης «Ταυτότητες: γλώσσα και λογοτεχνία»] 
(Κομοτηνή, 9 - 11 Οκτωβρίου 2015 – Τμήμα Ελληνικής Φιλολοφίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης). 

233. Cel de-al III-lea Congres al Neoeleniștilor din Țările Balcanice Elenismul – 
factor cultural și economic în Balcani (1453 – 2015): Limbă, literatură, artă, 
societate [3ο Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών «Ο 
Ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453 – 
2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία»] (Βουκουρέστι, 16 - 17 
Οκτωβρίου 2015 – Τμήμα Κλασικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου / Ινστιτούτο Νοτιοανατολικών Σπουδών της 
Ακαδημίας της Ρουμανίας / Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας). 

234. Ημερίδα «Οι νεομάρτυρες και η θρησκευτική παράδοση του Γένους» 
(Καρλόβασι Σάμου, 28 Μαρτίου  2015 – Κέντρο Εκκλησιαστικών Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας / 
Πολιτιστικό Κέντρο Επισκοπείου Καρλοβάσου).  

235. Ημερίδα «Οι νεομάρτυρες και το δούλον Γένος: Ιστορικά και λειτουργικά 
θέματα» (Σάμος, 29 Μαρτίου  2015 – Κέντρο Εκκλησιαστικών Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας / Αίθουσα 
Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου).  

236. Διεθνές Συνέδριο «Ρωσική και Αρμενική Λαογραφία: Παράδοση και 
νεωτερικότητα (19ος – αρχές 21ου αιώνα)» (Κομοτηνή, 30 Οκτωβρίου – 1 
Νοεμβρίου 2015 – Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων 
Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης). 

237. Συνέδριο «Τα κρητικά μοιρολόγια» (Ανώγεια Ηρακλείου, 13 – 15 Νοεμβρίου 
2015 – Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας / Δήμος Ανωγείων). 

238. International Conference on Leadership and Governance (Palm Beach, Florida  
U.S.A., 31 Οκτωβρίου 2015 – International Academy of Social Sciences / 
Central American Institute of Asia Pacific Studies). 

239. международную конференцию «Греческая традиционная культура на 
европейском фоне» / Διεθνές Συνέδριο «Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού» (Μόσχα, 5-8 Απριλίου 2016 - кафедра 
византийской и новогреческой филологии МГУ им. М.В. Ломоносова / 
Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Λομονόσωφ της Μόσχας). 

240. Διεθνές Συνέδριο «Μυθικά πρόσωπα, μύθοι της Θράκης και η πρόσληψή 
τους» (Κομοτηνή, 13-14 Απριλίου 2016 – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών – Διεθνή Βραβεία Giuseppe 
Sciacca – Διεθνές Ινστιτούτο Νομικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών 
και Μελετών). 

241.  Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «РУССКО – ГРЕЧЕСКИЕ СВЯЗИ / 
Ελληνορωσικές σχέσεις κατά τη νεότερη και σύγχρονη περίοδο (18ος – 20ός αι.)» 
(Αθήνα, 20-22 Οκτωβρίου 2016, Ассоциация неоэллинистов России - МГУ 
имени М. В. Ломоносова - ГИМО Университет - Национальный Университет 
им. Каподистрии, Афины). 

242. Επιστημονική Ημερίδα «Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. 
Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1976 – 2016)» (Αθήνα, 2 
Απριλίου 2016, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία). 

243. Επιστημονική Ημερίδα «Μοναστική ζωή και εκκλησιαστική παράδοση στη 
Θράκη – Αφιέρωμα τιμής στην Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης 
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Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄» (Κομοτηνή, 16 Απριλίου 2016, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας). 

244. Επιστημονική Ημερίδα «Στον κόσμο των αφηγήσεων, των μύθων και των 
λαϊκών παραμυθιών» - Προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή του πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας Β. Δ. Αναγνωστόπουλου (Αθήνα, 19 Μαρτίου 2016, 3ο Φεστιβάλ 
Αφήγησης «Αθήνα … μια πόλη παραμύθια»). 

245. Επιστημονική Διημερίδα «Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος Φιλιππίδης ο 
από Τραπεζούντος» (Κομοτηνή, 27-28 Μαΐου 2016, Ιερά Μητρόπολις 
Μαρωνείας και Κομοτηνής). 

246. Επιστημονικό Συνέδριο «Traditional Greek culture in the European  context: 
connections with the Romanian and Slavic world. The Athos – Athens – Sofia – 
Bucharest – Iași – Kiev – Moscow cultural axis / Cultura tradițională grecească în 
context european: legături cu spațiul românesc și cel slav. Axa culturală Athos – 
Athena – Sofia - București - Iași – Kiev - Moscova» (Ιάσιο, 3 – 4 Νοεμβρίου 
2016, «Alexandru Ioan Cuza» University of Iași / Department of Foreign 
Languages and Literatures - Slavic Unit - The Polish Lectorate - The Lectorate of 
Modern Greek Studies – «Alexandru Philippide» Institute of Romanian Philology 
- The Iași Branch of the Romanian National Arhives) 

247. Ε΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την επανάσταση του 1821 «Ο διεθνής 
περίγυρος και ο φιλελληνισμός κατά την Ελληνική Επανάσταση» (Αθήνα, 14 - 
15 Οκτωβρίου 2016 / Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος – Ειδική 
Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας / Διορθόδοξο Συνεδριακό Κέντρο 
της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιερά Μονή Πεντέλης και Στοά του Βιβλίου της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας). 

248. Επιστημονική Ημερίδα «Οι μονές της Σάμου στο πέρασμα του χρόνου: 
σημαντικές επέτειοι – Ιστορία και παράδοση του σαμιακού μοναχισμού» (Σάμος, 
5 Νοεμβρίου 2016 – Κέντρο Εκκλησιαστικών Ιστορικών και Πολιτισμικών 
Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας / Αίθουσα Πνευματικού 
Κέντρου Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου).  

249. Επιστημονική Ημερίδα «Οικουμενικό Πατριαρχείο: όψεις της διαχρονικής 
πορείας, της διακονίας και της προσφοράς του – Έκφραση τιμής στον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβο» (Κομοτηνή, 4 
Νοεμβρίου 2016, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας). 

250. Τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο Ελληνικών Σπουδών αφιερωμένο στη μνήμη της 
Ιρίνας Κοβάλεβα / IV Международной конференции по эллинистике памяти 
И.И.Ковалевой (Μόσχα, 25-27 Απριλίου 2017 - кафедра византийской и 
новогреческой филологии МГУ им. М.В. Ломоносова / Τμήμα Βυζαντινής 
και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Λομονόσωφ της Μόσχας). 

251. XII Конгресс антропологов и этнологов России «Миссия этнологии: 
научные традиции и совр е менные вызовы» (3–6 июля 2017 года в г. 
Ижевске - АССОЦИАЦИЯ  АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ РОССИИ) - XII 
Congress of Anthropologists and Ethnologists of Russia «The mission of 
ethnology: scientific traditions and contemporary challenges» (July 3-6, 2017, 
Izhevsk - Association of Anthropologists and Ethnologists of Russia / Udmurtiya 
Institute of History, Language and Literature, Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences -  Udmurtiya State University - Institute of Ethnology and 
Anthropology of Moscow). 
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252. 11th International Conference on Social Sciences [ICSS XI] (Helsinki, Finland, 
20-21 January 2017 - Aalto University). 

253. Επιστημονική Ημερίδα «Η Θράκη στη νεότερη και σύγχρονη εποχή: σπουδές 
στην ιστορία και στον πολιτισμό» (Κομοτηνή, 1 Μαρτίου 2017, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας). 

254. Επιστημονική Ημερίδα «Νεοελληνικός Διαφωτισμός: όψεις, τομές, 
διερευνήσεις» (Αθήνα 22 Μαΐου 2017 – Ίδρυμα Παιδαγωγικών Μελετών και 
Εφαρμογών). 

255. Διεθνές Συνέδριο «Οι Πομάκοι της Θράκης: Πολυεπιστημονικές και 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις / The Pomaks of Thrace: Multidisciplinary and 
Interdisciplinary Approach» (Κομοτηνή, 17-19 Μαρτίου 2017 – Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας – Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας / Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας) 

256. 6th Congress of the European Society of Modern Greek Studies «The Greek 
World in Periods of Crisis and Recovery, 1204-2018» / ΣΤ΄ Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών 
Σπουδών  «Ο ελληνικός κόσμος σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, 1204-
2018» (Lund, 4 - 7 Οκτωβρίου 2018). 

257. Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας «Οικουμενικοί άγιοι τιμώμενοι 
στην Κύπρο» (Παραλίμνι, 1-3 Φεβρουαρίου 2018 / Ιερά Μητρόπολις 
Κωνσταντίας – Αμμοχώστου – Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος»). 

258. Επιστημονική Ημερίδα «Πτυχές Βυζαντινής Φιλολογίας, Τέχνης και Ιστορίας» 
(Κομοτηνή, 24 Μαΐου 2017, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών). 

259. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Λυκείων των Ελληνίδων «Ο Λαϊκός 
Πολιτισμός γεφύρι που μας ενώνει» (Ξάνθη, 21-24 Σεπτεμβρίου 2017 / Λύκειον 
των Ελληνίδων Ξάνθης). 

260. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ομηρικών Σπουδών αφιερωμένο στο είκοσι 
ένα χρόνια δραστηριοτήτων της Euroclassica στην Ελλάδα (Αθήνα – Χίος - 
Οινούσσες, 14-23 Ιουλίου 2017 / Euroclassica: Fédération Européenne des 
Associations de Professeurs de Langues et de Civilisations Classiques – 
Academia Homerica). 

261. Α΄ Διεθνές Συνέδριο: Ελληνισμός και Οικουμένη «Άγιος Ευγένιος ο 
Τραπεζούντιος: Θεολογία – Τέχνη – Πολιτισμός» (Καλαμαριά, 18-21 
Ιανουαρίου 2018 / Ιερά Μητρόπολις Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς – Έδρα 
Ποντιακών Σπουδών ΑΠΘ, στο πλαίσιο του κύκλου «Γ΄ Ευγένεια 2018»). 

262. International Symposium in Honour of Emeritus Professor George Velenis / 
Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Γεωργίου 
Βελένη (Thessaloniki / Θεσσαλονίκη, 4-7 Οκτωβρίου 2017). 

263. Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα «Уметничке праксе и градска шеталишта. 
Кнез Михаилова vs. шеталиште Дионисија Ареопагита у Атини / Art 
practices and urban promenades Belgrade’s Knez Mihailova Street vs. Dionysius 
the Areopagite Promenade in Athens» (Βελιγράδι, 6 Οκτωβρίου 2017 - 
Етнографски институт САНУ - Лабораторијом за фолклор и социјалну 
антропологију Одељења за историју и етнологију, Демокритовог 
Универзитета Тракије / Institute of Ethnography SASA - Laboratory for 
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Folklore and Social Anthropology, Department of History and Ethnology, 
Demokritus University of Thrace). 

264. Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο «Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή 
αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου: ιστορία, θεολογία, τέχνη» (Κάρπαθος, 4-5 
Νοεμβρίου 2017 / Ιερά Μητρόπολις Καρπάθου και Κάσου – Ιερά Πατριαρχική 
και Σταυροπηγιακή Μονή αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου). 

265. Επιστημονική Ημερίδα «Η προσφορά της τοπικής Εκκλησίας στη σαμιακή 
κοινωνία» (Καρλόβασι Σάμου, 9 Δεκεμβρίου 2017 – Σάμος, 10 Δεκεμβρίου 
2017 – Κέντρο Εκκλησιαστικών Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών της 
Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας / Αίθουσα Δήμου Καρλοβάσου – 
Αίθουσα Δήμου Σάμου). 

266. Επιστημονική Ημερίδα «Κατάσταση και προοπτικές της λαογραφίας σήμερα» 
(Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2018 / Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων). 

267. Επιστημονική Ημερίδα «Νεοελληνικός Διαφωτισμός: ελληνικές και 
βαλκανικές διαδρομές» (Κομοτηνή, 8 Μαρτίου 2018 - Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας). 

268. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Ελεύθερων Ανοικτών Πανεπιστημίων 
«Πρόσβαση στην ακαδημαϊκή γνώση για όλους τους πολίτες. Η πρόκληση της 
ανοικτής συμμετοχής των πολιτών στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση στα πλαίσια 
της ‘δια βίου μάθησης’ μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δυναμική – 
Προβληματισμοί - Θεσμοθέτηση» (Περιστέρι, 21 Απριλίου 2018 – Δημοτική 
Βιβλιοθήκη / Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Δήμου Περιστερίου). 

269. Διεθνές Συνέδριο «Το ελληνικό ‘λαϊκό’ μυθιστόρημα του 19ου αιώνα: 
θεωρητικά ζητήματα. Αφιερωμένο στον Henri Tonnet» (Κομοτηνή, 25-27 Μαΐου 
2018 – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας – Εργαστήριο 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας). 

270. International Conference «From Homer to Hatzi – Yavrouda. Aspects of oral 
narration in the Greek tradition» (Αθήνα, 29-30 Σεπτεμβρίου 2018 – The 
Kapodistrian University of Athens (ΕΚΠΑ) / The Danish Institute at Athens / 
The Carlsberg Foundation). 

271. Επιστημονική Ημερίδα «Η θέση της Σάμου: ιστορική, γεωπολιτική και 
οικονομική προσέγγιση» [Σάμος, 21 Ιουλίου 2018 – Ηλεκτρονική εφημερίδα 
«Κήρυκος Λίθος» (www. kl – news.com) / Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Σάμου / Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου]. 

272. Διήμερο Συμπόσιο «Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών: ιστορία και 
προσφορά» (Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2018 – Πατριαρχική Ίδρυμα 
Πατερικών Μελετών / Ιερά Μονή Βλατάδων). 

273. ΣΤ΄ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» 
(Δαμαριώνας Νάξου, 30 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2018). 

274. Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Εκκλησιαστικά κειμήλια: από την 
λειτουργική χρήση στην μουσειακή προβολή» (Βόλος, 22-23 Σεπτεμβρίου 2018 
– Φορέας Πολιτισμού «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του πολιτιστικού 
αποθέματος» της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ). 

275. 4ο Συνέδριο των Νεοελληνιστών των βαλκανικών χωρών «Ελληνισμός και 
Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453 
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– 2019)» (Κομοτηνή, 22 – 24 Νοεμβρίου 2019 – Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 
του ΔΠΘ / Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών). 

276. Ζ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την επανάσταση του 1821 «Οι 
φιλελεύθεροι θεσμοί του Αγώνος της Ελληνικής Επαναστάσεως» (Αθήνα, 19 - 
20 Οκτωβρίου 2018 / Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος – Ειδική 
Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας / Αίθουσα εκδηλώσεων του 
Συνοδικού Μεγάρου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος). 

277. 21ο Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών «Η συνάντηση 
Ελληνισμού και Χριστιανισμού: η διαχρονική σχέση, οι συνέπειες και ο απόηχος 
της συνάντησης από την ύστερη αρχαιότητα ως τις μέρες μας» (Αθήνα, 6 – 8 
Δεκεμβρίου 2018 / Θεολογική Σχολή – Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ / 
Μεταπτυχιακός Φοιτητικός Θεολογικός Σύνδεσμος – Πολιτιστικό Κέντρο Ι. 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών). 

278. Επιστημονική Ημερίδα «Ο λαϊκός πολιτισμός της Θράκης και η διαχείρισή 
του: Ημερίδα αφιερωμένη στην Ιδρύτρια και Πρόεδρο του ‘Εθνολογικού 
Μουσείου Θράκης’ Αγγελική Γιαννακίδου» (Κομοτηνή, 12 Δεκεμβρίου 2018 / 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας – Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας). 

279. Επιστημονική Ημερίδα «Yunan Dünyasında Osmanlı İzleri: Kültürlerarası Bir 
Diyalog» (Κωνσταντινούπολη, 25 Ιανουαρίου 2019 / İstanbul Üniversitesi – 
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı). 

280.  
 
  

9. Ερευνητικό έργο 
 
Ι. Από τον Ιανουάριο του 1987 ως τον Δεκέμβριο του 1989 εργάσθηκα στο 
ερευνητικό πρόγραμμα για την προετοιμασία της νέας έκδοσης των απάντων των 
αρχαίων Κυπρίων συγγραφέων, με την επιχορήγηση του Ιδρύματος «Α. Γ. Λεβέντη». 
Ασχολήθηκα ιδιαιτέρως με τους Α΄ και Γ΄ τόμους,  όπου περιλαμβάνονται τα κείμενα 
των αρχαίων Κυπρίων επικών ποιητών, ιστορικών, μυθογράφων και 
παραδοξογράφων5. 
 
ΙΙ. Από τον Φεβρουάριο ως τον Μάιο του 1990 εργάσθηκα στο ερευνητικό 
πρόγραμμα «Η Συμβολή της Κύπρου στους Αγώνες και την Παιδεία του Εθνους», 
που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Κύπρου, στην Αθήνα, με 
επιχορήγηση του Ιδρύματος Πιερίδη. 
 
ΙΙΙ. Από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο του 1991 εργάσθηκα στα ερευνητικό 
πρόγραμμα «Παραδοσιακός Υλικός Βίος του Ελληνικού Λαού - Γεωργικά Εργαλεία 
και Σκεύη» του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας 
Αθηνών, υπό την εποπτεία του ακαδημαϊκού Κων. Ρωμαίου. 
 
ΙV. Από κοινού με τον καθ. Μ. Γ. Μερακλή αναλάβαμε και διεκπεραιώσαμε  
ερευνητικό πρόγραμμα στο «Πνευματικό Ιδρυμα Σάμου ‘Νικόλαος Δημητρίου’», με 

5 Βλ. Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία 1. Ποίηση. Λευκωσία 1995, σ. xiv και Αρχαία Κυπριακή 
Γραμματεία 2. Πεζογραφία. Λευκωσία 2002, σ. xiii, 3, 69 κ. εξ. 
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θέμα: «Τα παραμύθια της Σάμου» (1993-2002). Στο πρόγραμμα αυτό, που 
περιλάμβανε αρχειακή και επιτόπια έρευνα, εργάσθηκαν και φοιτητές του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ. Η τελική δημοσίευση του προγράμματος έχει ήδη 
ολοκληρωθεί, ενώ με βάση τα πορίσματά του έχουν ήδη γίνει ανακοινώσεις σε 
ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Η δημοσίευση έγινε σε τρεις τόμους, ως 
έκδοση του «Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου ‘Νικόλαος Δημητρίου’». 
 
V. Από το «Πνευματικό Ιδρυμα Σάμου ‘Νικόλαος Δημητρίου’» έχει επίσης 
αναληφθεί ερευνητικό πρόγραμμα, με θέμα «Πολιτισμική μεταβολή και 
αστικοποίηση στη Σάμο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», το οποίο αναλάβαμε 
και διεκπεραιώσαμε από κοινού με την κα. Άλκηστη Χαρσούλη (1994-1997). Αυτή 
τη στιγμή, μετά την τελική επεξεργασία, έχει προχωρήσει η διαδικασία της 
συγγραφής του σχετικού έργου.  
 
VI. Συμμετείχα, ως ο μόνος Ελληνας συνεργάτης, στο ερευνητικό πρόγραμμα για την 
έρευνα των λαϊκών παιχνιδιών, του Kansas State University / Department of English 
(USA), με επιχορήγηση της U. S. National Endownment for the Humanities (NEH) , 
το οποίο είχε τίτλο: Folk Games and Toys: An Annotated Bibliography [επιβλέποντες: 
καθηγητής Allan Dundes και η Janet Cliff, PhD]. Μετά από δύο ετών συνεργασία στο 
πρόγραμμα (1993-1994), αποχώρησα διαμαρτυρόμενος, όταν διαπίστωσα ότι θα 
περιλαμβανόταν ως επίσημη γλώσσα της τελικής δημοσίευσης και η «μακεδονική», 
απευθύνοντας μάλιστα και μια σειρά σχετικών επιστολών στους επιβλέποντες του 
προγράμματος, οι οποίες όμως δεν μπόρεσαν να τους μεταπείσουν. Κοινοποίησα 
μάλιστα την όλη αλληλογραφία στις τότε πρυτανικές αρχές του ΔΠΘ, και έλαβα 
έγγραφη έκφραση ευαρέσκειας της Συγκλήτου του Ιδρύματος. 
 
VII. Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του «Πνευματικού Ιδρύματος 
Σάμου ‘Νικόλαος Δημητρίου’», του οποίου τον επιστημονικό τομέα δραστηριοτήτων 
έχω αναλάβει , πραγματοποίησα, με τη συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας 
και Εθνολογίας του ΔΠΘ, κατά το χρονικό διάστημα 1994-1996 επιστημονικές 
αποστολές με στόχο την επισήμανση, αποτύπωση, καταγραφή, μελέτη και 
δημοσίευση των ξυλογλύπτων τέμπλων, των εκκλησιαστικών μεταβυζαντινών 
επιγραφών, των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών, των κωδίκων των μονών της Σάμου, 
των μαρμάρινων τέμπλων, της παραδοσιακής εκκλησιαστικής μαρμαρογλυπτικής, της 
παραδοσιακής εκκλησιαστικής αργυροχρυσοχοΐας και της παραδοσιακής 
λιθογλυπτικής του νησιού. Από την έρευνα αυτή, τα τέμπλα έχουν ήδη δημοσιευθεί, 
ενώ υπό δημοσίευση είναι οι επιγραφές, τα έργα της μαρμαρογλυπτικής, της 
λιθογλυπτικής, της αργυροχρυσοχοΐας και οι κώδικες, σε σχολιασμένες εκδόσεις, που 
προσφέρουν πλήθος στοιχείων για τη μελέτη της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς και της λαϊκής λατρείας των κατοίκων της Σάμου. Το καλοκαίρι του 
1996 (Ιούλιος - Αύγουστος), με τη βοήθεια δύο φοιτητών, διέσωσα και κατέταξα 
κεφαλαιωδώς το Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου, τεράστιο σε αριθμό 
φακέλων και εγγράφων, αλλά και πολύτιμο σε όγκο πληροφοριών για την 
εκκλησιαστική ιστορία και τη λαογραφία του νησιού, το οποίο είχε εναποτεθεί, σε 
άθλια κατάσταση, στα υπόγεια του παλαιού μητροπολιτικού μεγάρου. Επίσης, τον 
Ιούλιο του 1996, σε συνεργασία με την ερευνήτρια του Ιστορικού και 
Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ κα. Τατιάνα Γεωργάκη-Ιωάννου, κατατάξαμε 
και φωτογραφήσαμε τα εναπομείναντα έγγραφα στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού της 
Σάμου. Τον Ιούλιο του 2001 εργάσθηκα στο μεταβυζαντινό αρχείο της Ι. Μονής του 
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Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου, όπου μελέτησα τους φακέλους με τα έγγραφα 
γύρω από τη Σάμο και τα πατμιακά μετόχια του νησιού, όπου αποτυπώνονται πολλά 
ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία του παραδοσιακού πολιτισμού της Σάμου. Από 
κοινού με την συνάδελφο κα Τατιάνα Γεωργάκη-Ιωάννου μελετήσαμε τα τρία 
χειρόγραφα που αποτελούν τους κώδικες της μονής Τιμίου Σταυρού της Σάμου, τους 
μεταγράψαμε και προχωρήσαμε στο σχολιασμό και την μελέτη τους. Τα 
αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα δημοσιευθούν προσεχώς σε ειδικό τόμο, ως 
συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία και την θρησκευτική λαογραφία της Σάμου.   
 
VIII. Συμμετείχα, ως δεύτερος επιστημονικός υπεύθυνος, στο ερευνητικό πρόγραμμα 
του συναδέλφου στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας κ. Ευστ. Κεκρίδη, με τίτλο 
«Άγιο Όρος και Σάμος», που εντασσόταν στα ΠΡΕΝΕΔ του ΔΠΘ. Η έρευνα, με τη 
συμμετοχή πτυχιούχων του Τμήματός μας και υποψηφίων διδακτόρων, περιλάμβανε 
ερευνητικές επισκέψεις σε αρχεία μονών του Αγίου Ορους και της Σάμου (1996-
2000), και ήδη τα συμπεράσματά της έχουν εκδοθεί σε τόμο υπό τον τίτλο 
Αγιορείτικα μετόχια στη Σάμο. Θεσσαλονίκη 2000 (εκδ. Κυριακίδη). 
 
IX. Από κοινού με τον καθηγητή κ. Walter Puchner αναλάβαμε και ολοκληρώσαμε 
(1996-2011) τη σύνταξη του έργου Greek Folk Culture. A Bibliography of Literature 
in English, French, German and Italian on Greek Folk Culture in Greece, Cyprus, 
Asia Minor (before 1922) and the Diaspora, κατά το χρονικό διάστημα 1995-1997. 
Στο πλαίσιο αυτό, τον Οκτώβριο του 1996 στη διάρκεια της εκπαιδευτικής μου 
άδειας, εργάσθηκα στην Folklore Society του Λονδίνου, την αρχαιότερη λαογραφική 
εταιρεία του κόσμου, της οποίας είμαι μέλος. Το έργο δημοσιεύθηκε από την 
«Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία», αρχικώς σε συνέχειες στο επιστημονικό της 
δελτίο, κατόπιν δε ολοκληρωμένο, με τους συνοδευτικούς πίνακες και τα σχετικά 
ευρετήρια, στη σειρά των παραρτημάτων του περιοδικού Λαογραφία, το 2011. 
 
X. Στα τέλη Οκτωβρίου 1996 (21 Οκτωβρίου κ. εξ.), στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
μου άδειας, επισκέφθηκα το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Λευκωσίας, και 
ιδιαίτερα το Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου, και συνεργάσθηκε με τον διευθυντή 
δρ. Κ. Γιαγκουλλή και τους λαογράφους συναδέλφους δρ. Ανδρ. Ρουσουνίδη και κα 
Θεοφ. Κυπρή, γύρω από ζητήματα της κυπριακής λαογραφίας, τα οποία μελετώ. 
 
XI. Στα πλαίσια του ερευνητικού - επιστημονικού έργου θα πρέπει να αναφέρω και το 
έργο που επιτελέσθηκε στο «Πνευματικό Ιδρυμα Σάμου ‘Νικόλαος Δημητρίου’», του 
οποίου τον επιστημονικό τομέα ανέλαβα, με την έκδοση του τοπικού επιστημονικού 
περιοδικού Σαμιακές Μελέτες [9 τόμοι: 1 (1993-1994), 2 (1995-1996), 3 (1997-1998), 
4 (1999-2000), 5 (2001-2002), 6 (2003-2004) και 7 (2005-2006), 8 (2007-2008) και 9 
(2009-2010), όπου το αναλυτικό ευρετήριο των πρώτων οκτώ τόμων], αλλά και της 
σειράς Βιβλιοθήκη Επιστημονικών Εκδόσεων, που αριθμεί ήδη 32 τόμους έργων 
διαφόρων συγγραφέων, γύρω από την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου. Στόχος 
της προσπάθειας αυτής, πίσω από την οποία υπάρχει μεγάλος όγκος από εργασίες 
υποδομής, υπήρξε η συνολική μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της Σάμου 
διαχρονικά, έργο με επιστημονική αλλά και προφανή εθνική σημασία. 
 
ΧΙΙ. Στα πλαίσια του «Εργαστηρίου Παλαιογραφίας, Κωδικολογίας και συντηρήσεως 
παλαιτύπων βιβλίων» του ΔΠΘ πραγματοποίησα έρευνες στο Αρχείο του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη (Δεκέμβριος 1997, Ιανουάριος 
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- Φεβρουάριος 1998, Δεκέμβριος 1999, Μάρτιος 2003 και Μάρτιος 2005), με θέμα τα 
πατριαρχικά έγγραφα που αφορούν τη Σάμο, στα χειρόγραφα και τα παλαίτυπα βιβλία 
της Ι. Σκήτης Καυσοκαλυβίων του Αγίου Όρους (Ιούνιος – Ιούλιος - Σεπτέμβριος 
1998 και Σεπτέμβριος 1999), στα παλαίτυπα βιβλία και το αρχείο της Ι. Μονής Αγίας 
Τριάδας Σάμου (Αύγουστος 1998), στα χειρόγραφα, τα παλαίτυπα, τα κειμήλια και τα 
έγγραφα της Ι. Σκήτης του Αγίου Παντελεήμονος του Αγίου Όρους (Ιούνιος - 
Σεπτέμβριος 1999) και στα παλαίτυπα βιβλία της Ι. Σκήτης Καυσοκαλυβίων του 
Αγίου Όρους (Νοέμβριος 1999, Ιούνιος 2000 και Μάρτιος 2001). Επίσης κατέταξα, 
καταλογογράφησα και φωτογράφησα το πλούσιο αρχείο του Γρηγορίου Κωνσταντά, 
στους Μυτιληνιούς της Σάμου και την βιβλιοθήκη της Ι. Μονής Ζωοδόχου Πηγής 
Σάμου (Ιούλιος - Αύγουστος 1999). Τον Ιούλιο του 2008 εργάστηκα ερευνητικά στο 
Αρχείο Λυτών Εγγράφων της Ι. Μονής Βατοπεδίου, στο Άγιον Όρος, μελετώντας τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο βατοπεδινό μετόχι της Σάμου. Από τις έρευνες αυτές 
έχουν ήδη δημοσιευθεί ορισμένες μελέτες, ενώ άλλες βρίσκονται στο στάδιο της 
δημοσίευσης ή της συγγραφής. 
 
ΧΙΙΙ. Από το 1994 συστηματικά ασχολήθηκα με το ζήτημα των εθιμικών 
εκκλησιαστικών πλειστηριασμών, αποδελτιώνοντας το σχετικό υλικό συλλογών 
λαογραφικού υλικού από ερευνητικά κέντρα (Κέντρο Μικρασιατικών Ερευνών, 
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 
της Ακαδημίας Αθηνών) και πανεπιστημιακά αρχεία  (Λαογραφικά Αρχεία 
Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων). Επίσης συγκέντρωσα 
σχετικό υλικό από επιτόπιες έρευνες, με την αποστολή ειδικών ερωτηματολογίων ανά 
την Ελλάδα και δια των φοιτητών, που κατέθεσα στο ΛΑΤΙΕ, χφ. 566 (βλ. παρακάτω, 
αρ. ΧV-14). Για το θέμα  δημοσίευσα ήδη μία συνθετική μονογραφία και τρία άρθρα 
σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, που αναφέρονται εκτενώς στη 
συνέχεια. 
 
XIV. Από το 2001 συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα «Το μοντέλο της πόλης 
στην επική ποίηση των Βαλκανίων», που έχει οργανωθεί από το Institute for Balkan 
Studies του Βελιγραδίου, υπό την επίβλεψη των συναδέλφων M. Detelić και J. 
Djordiević. Η έρευνα ολοκληρώθηκε το 2004, και τα πορίσματά της θα δημοσιευθούν 
σε σχετικό τόμο που θα εκδοθεί από την Ακαδημία Επιστημών της Σερβίας. Επίσης, 
συμμετείχα στις προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων στον άξονα 
Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος (μαζί με τους καθηγητές Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ευφρ. Ηγουμενίδου / Πανεπιστήμιο Κύπρου) [2000], στην 
εγκατάσταση πιλοτικών δραστηριοτήτων αειφόρου ανάπτυξης (Υπουργείο Γεωργίας) 
[2001]. Τέλος, υπήρξα επιστημονικός σύμβουλος του προγράμματος «Νερό και 
παράδοση», στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, από το 3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής και το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Τμήμα Περιβάλλοντος [2002-2003]. 
 
ΧV. Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Αναζήτηση των κοινών 
ριζών στο γλωσσικό ιδίωμα, στα ήθη και στα έθιμα Κύπρου, νησιών Ανατολικού 
Αιγαίου και Θράκης», του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, στον άξονα Θράκη – 
Αιγαίο – Κύπρος, με τον Σύλλογο Κυπρίων Ξάνθης και την Πολυτεχνική Σχολή του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης [2004-2005]. Η τελική δημοσίευση του 
προγράμματος έχει ήδη γίνει, σε ειδικό τόμο.  
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XVI. Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «European mythi and 
para-mythi», της εταιρείας Argonauts, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
[2004-2005]. Στο πρόγραμμα αυτό υπήρξα και επιστημονικός επιβλέπων του 
εργαστηρίου για τα λαϊκά παραμύθια, του ελληνικού και των υπολοίπων ευρωπαϊκών 
λαών. 
 
XVII. Από τον Οκτώβριο του 2005 ως τον Φεβρουάριο του 2006, στα πλαίσια 
ερευνητικής άδειας που μου χορήγησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
εργάστηκα στα ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Σάμου, όπου μελέτησα τους φακέλους για τα 
μοναστήρια και την τοπική Εκκλησία. Το ίδιο διάστημα εργάστηκα και στο 
«Λαογραφικό Αρχείο» του καθηγητή Γ. Α. Μέγα, που φυλάσσεται στα γραφεία της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, στην Αθήνα, και περιλαμβάνει περί τις 2000 
συλλογές πρωτογενούς λαογραφικής ύλης, και ετοίμασα σχετικό επιστημονικό 
αναλυτικό κατάλογο, με κατάταξη των παραμυθιών που περιέχονται στα χειρόγραφα 
αυτά κατά το διεθνές σύστημα των A. Aarne – St. Thompson. Ο κατάλογος αυτός 
δημοσιεύθηκε, σε συνεργασία με τον κ. Γιώργο Κούζα, σε αυτοτελή τόμο, από την 
«Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία», στη σειρά των παραρτημάτων του επιστημονικού 
περιοδικού Λαογραφία (αρ. 12). 
 
XVΙII. Από τις επιτόπιες λαογραφικές έρευνες που έχω, κατά καιρούς, 
πραγματοποιήσει, έχω καταρτίσει τις ακόλουθες συλλογές πρωτογενούς λαογραφικού 
υλικού, τις οποίες έχω καταθέσει σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ως εξής6: 
 
1. ΣΛ, χφ.[=χειρόγραφο] 3670 (Σάμος, 1990), σσ. 196 
2. ΣΛ, χφ. 3671 (Χώρα Σάμου, 1984-85), σσ. 22827. 
3. ΚΛ, χφ. 4434 (Ν. Καρδίτσης, 1991), σσ. 45 
4. ΚΛ, χφ. 4435 (Δημοτικά τραγούδια της Σάμου, 1991), σσ. 113 
5. ΚΛ, χφ. 4459 (Δημοτικά τραγούδια Ν. Ξάνθης, 1988-1989), σσ. 73 
6. ΙΛ,  χφ. 1313 (Γλωσσικό και φρασεολογικό υλικό Σάμου, 1990-1991), σσ. 
    65 
7. ΚΛ, χφ. 4477 (Άγιος Ανδρέας, Καντιάνικα, Χαρακοπιό Μεσσηνίας, 1992), 
    σσ. 390 
8. ΚΛ, χφ. 4501 (Πρόσφυγες από τη Νέα Καρβάλη Καβάλας, 1993), σσ. 179 
9. ΚΛ, χφ. 4502 (Πρόσφυγες από τα Φάρασα, 1993), σσ. 51 
10. ΛΑΤΙΕ, χφ. 34 (Άρατος Ροδόπης, 1994),  σσ.257 
11. ΛΑΤΙΕ, χφ. 36 (Πυλές Καρπάθου, Μάκρη Αλεξανδρούπολης, 
       Σαρακατσάνοι Ροδόπη , 1994), σσ. 32 

6 Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες βραχυγραφίες: ΚΛ: Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών / ΙΛ: Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της 
Ελληνικής Γλώσσης, της Ακαδημίας Αθηνών / ΣΛ: Σπουδαστήριο Λαογραφίας, της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών / ΛΑΤΙΕ: Λαογραφικό Αρχείο που τηρείται 
στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, και για το οποίο βλ. παραπάνω. 
 
7 Το χειρόγραφο αυτό βραβεύθηκε από τον Δήμο Βαθέος Σάμου στις 5 Νοεμβρίου 1987, 
μετά από γραπτή εισήγηση του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που υπογράφεται από τον καθηγητή και 
ακαδημαϊκό Στέφανο Δ. Ήμελλο (αρ. 7 / 27-10-1987). 
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12. ΚΛ, χφ. 4504 (Παραμύθια από τη Σάμο, 1994), σσ. 207 
13. ΚΛ, χφ. 4541 (Σαμιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, 1997), σσ. 192 
14. ΛΑΤΙΕ, χφ. 566 (Λαογραφικό υλικό διαφόρων τόπων για τους εθιμικούς  
      εκκλησιαστικούς πλειστηριασμούς, 2000), σσ. 76 
 
XIΧ. Από το 1999 ασχολούμαι με την καταγραφή, αποδελτίωση και μελέτη των 
νεοελληνικών επιταφίων επιγραμμάτων. Ήδη έχει συγκεντρωθεί πλουσιότατο υλικό 
χιλιάδων επιγραφών από περίπου 150 νεκροταφεία, με επιτόπια έρευνα και με τη 
συνεργασία των φοιτητών των Τμημάτων του ΔΠΘ, όπου διδάσκω. Η έρευνα 
διεξήχθη με σκοπό να καλυφθεί ολόκληρος ο ελληνικός χώρος, και με στόχο τη 
μελέτη τόσο των ίδιων των κειμένων, ως σύγχρονων μορφών γραπτής παραδοσιακής 
ποίησης, όσο και των σύγχρονων ελληνικών νεκρικών και ταφικών εθίμων. Ο τόμος 
με τη σχετική επιστημονική μονογραφία, που χρησιμοποίησε και μελέτησε ολόκληρο 
το σχετικό υλικό, εκδόθηκε το 2007, από τις εκδόσεις «Παπαζήση».  
 
XΧ. Από το 2007, σε συνεργασία με τον κ. Γεώργιο Κούζα, μελετήσαμε και 
κατατάξαμε το αρχείο της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, κυρίως δε το αρχείο με 
τις φοιτητικές συλλογές λαογραφικής ύλης και ελληνικών λαϊκών παραμυθιών που 
είχε ιδρύσει ο καθηγητής της Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
ακαδημαϊκός Γεώργιος Μέγας, χαρίζοντάς το κατόπιν στην Ελληνική Λαογραφική 
Εταιρεία. Το πρόγραμμα αυτό έχει ολοκληρωθεί, και ήδη δημοσιεύθηκε και ο 
σχετικός κατάλογος, προς χρήσιν των ερευνητών 
 
XΧΙ. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου μου, διδακτικού, ερευνητικού και 
συγγραφικού, είναι αφιερωμένο στον τομέα της «θρησκευτικής λαογραφίας», δηλαδή 
στη μελέτη της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς και της παραδοσιακής 
θρησκευτικότητας του ελληνικού λαού. Πρόκειται για μεταφορά στην ελληνική 
πραγματικότητα του κλάδου της Religiöse Volkskunde, την οποία είχε θεμελιώσει 
προπολεμικά στην Γερμανία ο Max Rumpf, αλλά δεν είχε εισαχθεί στην ελληνική 
λαογραφική βιβλιογραφία. Οι παλαιότεροι Έλληνες λαογράφοι ερευνούσαν την 
«λαϊκή λατρεία», εστιάζοντας στην προχριστιανική κληρονομιά των εθίμων μας. 
Αντιθέτως, η «θρησκευτική λαογραφία» επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις  
ορθόδοξες χριστιανικές μορφές παραδοσιακής συλλογικής δράσης, και στην 
καθοριστική επίδραση της Εκκλησίας για την διαμόρφωση της εθιμικής λαογραφίας 
του λαού μας.  
        Ο αυτός κλάδος εισήχθη και στην πανεπιστημιακή διδασκαλία, γράφτηκε 
μάλιστα και ειδικό εγχειρίδιο για την διδασκαλία του. Επίσης, οι μελέτες μου που 
παρατέθηκαν παραπάνω κυρίως αποσκοπούν στην θεμελίωση του επιστημονικού 
αυτού κλάδου στην ελληνική βιβλιογραφία, με την παραδειγματική μελέτη 
παραδόσεων, τιμής αγίων, εθίμων και εκκλησιαστικών αρχείων από διάφορες 
περιοχές του Ελληνισμού, υπό την έννοια όχι των κατοίκων του ελληνικού κράτους, 
αλλά των Ελλήνων στην ευρύτερη δυνατή θεώρηση της διασποράς τους, από την 
Μικρά Ασίας ως την Δυτική Ευρώπη και από τον Δούναβη ως την Αφρική και την 
Αμερική. Έτσι, μέσα από τα επιμέρους αυτά παραδείγματα εξάγονται κάθε φορά 
συμπεράσματα που αφορούν το σύνολο της παραδοσιακής θρησκευτικότητας του 
ελληνικού λαού. Τον ίδιο σκοπό υπηρετούν και οι μελέτες για μορφές παραδοσιακής 
θρησκευτικής συπεριφοράς του παρελθόντος, κυρίως κατά την βυζαντινή και την 
εποχή της τουρκοκρατίας, ώστε να φανούν οι ιστορικές ρίζες και η διαχρονική πορεία 
των εξεταζομένων εθίμων.  
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         Με τον τρόπο αυτό ανιχνεύονται τόσο η στενή σχέση των Ελλήνων με την 
ορθοδοξία, με όλες τις σημαντικές για τον λαό μας πνευματικές και ιστορικές 
επιπτώσεις αυτής της επαφής, όσο και η καθοριστικά ευεργετική δράση της 
ορθόδοξης Εκκλησίας στην πορεία, την συγκρότηση, την επιβίωση και την σημερινή 
πολιτισμική ιδιοπροσωπία του λαού μας. Σε τελική ανάλυση, η θεμελίωση και η 
ανάπτυξη της «θρησκευτικής λαογραφίας» στον τόπο μας, με βιβλία, μελέτες, 
εισηγήσεις, άρθρα σε εφημερίδες, ανάθεση σχετικών διπλωματικών, μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών εργασιών σε φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες, ομιλίες και 
διαλέξεις, βοηθά τους Έλληνες να γνωρίσουν καλύτερα την πνευματική τους 
γενεαλογία και να καθορίσουν το παρόν τους, διατηρώντας τα ήθη, τα έθιμα, την 
πίστη και τις παραδόσεις των προγόνων τους, μέσα στο κρίσιμο και απρόσωπο 
χωνευτήριο της παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας και της πολυεθνικής και 
πολυπολιτισμικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
           Μόνο με την διατήρηση των στοιχείων αυτών μπορούμε να επιβιώσουμε ως 
έθνος και ως κοινωνία, με πρωταρχική την ορθόδοξη ταυτότητά μας. Για να 
διατηρήσουμε όμως όλα αυτά πρέπει πρώτα να τα γνωρίσουμε και να τα αγαπήσουμε. 
Στο έργο αυτό έχω στρατευθεί, και έχω αφιερώσει το ερευνητικό, διδακτικό και 
συγγραφικό μου έργο, όπως αυτό περιγράφτηκε παραπάνω.  
             Στο πλαίσιο όσων προαναφέρθηκαν, εργάστηκα συστηματικά και σε 
ζητήματα σχετικά με το Άγιον Όρος, τα μοναστικά του καθιδρύματα, τα κειμήλια, την 
ιστορία και την πμευματική τους προσφορά. Έτσι, μαζί με τον συνάδελφο 
αναπληρωτή καθηγητή Στ. Ν. Κεκρίδη αναλάβαμε και ολοκληρώσαμε ερευνητικό 
πρόγραμμα με τίτλο «Άγιον Όρος και Σάμος» (1996-2000), από την Επιτροπή 
Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Πραγματοποιήσαμε 
συστηματική έρευνα στα σχετικά τμήματα των αρχείων στις μονές Κουτλουμουσίου, 
Ιβήρων, Ξηροποτάμου, Μεγίστης Λαύρας και Βατοπεδίου, και δημοσιεύσαμε το 
βιβλίο Αγιορείτικα Μετόχια στη Σάμο (Θεσσαλονίκη 2000), όπου επεξεργασμένα τα 
πορίσματα των ερευνών μας. Από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο του 1998 και τον 
Σεπτέμβριο του 1999 εργάστηκα στη βιβλιοθήκη και το αρχείο του Κυριακού της 
Ιεράς Σκήτης της Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων, στο Άγιο Όρος.  
             Η έρευνα αυτή ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2000 και τον Μάρτιο του 2001, 
οπότε και κατέταξα, με τη συνεργασία φοιτητών μου, την πλούσια βιβλιοθήκη της 
σκήτης. Καρπός της έρευνας αυτής υπήρξε ένα ογκώδες βιβλίο για κείμενα και 
ακολουθίες περί νεομαρτύρων που υπάρχουν ανέκδοτα εκεί, σε συνεργασία με τον 
βιβλιοθηκάριο π. Πατάπιο (για το οποίο βλ. προηγουμένως) και ένα εκτενές 
δημοσίευμα με τον κατάλογο της βιβλιοθήκης της Σκήτης στο περιοδικό Θεολογία, σε 
συνεργασία με τον συνάδελφο στο ΔΠΘ αναπληρωτή καθηγητή Στ. Ν. Κεκρίδη. 
Εργάστηκα επίσης και στην κουτλουμουσιανή Σκήτη του αγίου Παντελεήμονος στο 
Άγιον Όρος, από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο του 1999, καταγράφοντας τα 
κειμήλια, το αρχείο και την βιβλιοθήκη της.  
              Από την έρευνα αυτή προέκυψαν πολλά επιστημονικά δημοσιεύματα για την 
ιστορία, τα έγγραφα και τα παλαίτυπα βιβλία της Σκήτης, στα περιοδικά Γρηγόριος ο 
Παλαμάς και Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ είναι έτοιμος και υπό έκδοση τόμος για την 
ιστορία, τα κτήρια και τα κειμήλια της Ιεράς Σκήτης του Αγίου Παντελεήμονος. Το 
2006 κυκλοφορήθηκε, από τις εκδόσεις «Αφών Κυριακίδη», στη Θεσσαλονίκη, το 
βιβλίο μου Κατά το Όρος του Άθωνος, όπου περιλαμβάνονται εκδομένες και 
ανέκδοτες αγιορείτικες μελέτες μου, προϊόντα της πολύχρονης ερευνητικής εργασίας 
μου σε μονές και σκήτες του Αγίου Όρους.  
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          Πρόσφατα, τα έτη 2004 και 2005 εργάστηκα με έγγραφα της μονής Βατοπεδίου 
και ήδη εκδόθηκε ένα βιβλίο μου για την ιστορία και την διαχρονική πορεία του 
βατοπεδινού μετοχίου του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Σάμο, το οποίο θα 
περιλάβει η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου στη σειρά των επιστημονικών της 
εκδόσεων. Παραλλήλως, έχω πραγματοποιήσει ανακοινώσεις σε πολλά επιστημονικά 
συνέδρια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με θέματα από την ιστορία και την 
πνευματική προσφορά του αγιορείτικου μοναχισμού, και έχω πραγματοποιήσει 
διαλέξεις για το Άγιον Όρος, την ιστορία και τα μνημεία του, πλην της Ελλάδας και 
της Κύπρου, στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία, την 
Αγγλία και τη Βουλγαρία.    
 
XΧΙΙ. Από το 2007 ως το 2012 ασχολήθηκα συστηματικά με την μελέτη ορισμένων 
θεμάτων και φακέλων του αρχείου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αλλά και της εν 
Αθήναις Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, σχετικά με τα Αγιοταφίτικα 
Μετόχια στον ελλαδικό χώρο, τους Αγιοταφίτες πατέρες που κατάγονταν από νησιά 
του Αιγαίου, αλλά και τη διαχρονική πορεία και το προσκυνηματικό καθεστώς των 
σπουδαιοτέρων προσκυνημάτων και μνημείων των Αγίων Τόπων, κυρίως δε του 
Ναού της Αναστάσεως, στα Ιεροσόλυμα, και της Βασιλικής της Γεννήσεως, στη 
Βηθλεέμ. Από την ερευνητική αυτή προσπάθεια προέκυψαν αρκετές ανακοινώσεις σε 
επιστημονικά συνέδρια και σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, όπως και στη 
συνέχεια φαίνεται. 

 
ΧΧΙΙΙ. Το 2011 υπέβαλα, ως κύριος συντονιστής, στο «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη 
Σ. Λάτση» την ερευνητική πρόταση με τίτλο «Συγκρότηση και δράση εθνοτοπικών 
και εθνικοτοπικών συλλόγων στη Κομοτηνή (β΄ μισό 20ού αι.): Η συμβολή τους στη 
συγκρότηση της πολιτισμικής ταυτότητας των φορέων τους και η επίδρασή τους στο 
λαϊκό πολιτισμό της πόλης». Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν επίσης ο επίκ. 
Καθηγητής του Τμήματος Γλώσσας, Πολιτισμού και Φιλολογίας Παρευξεινίων 
Χωρών κ. Μ. Γ. Σέργης, η δρ Νάντια Μαχά – Μπιζούμη και ο υπ. δρ Γ. Χ. Κούζας. Η 
έρευνα θα ολοκληρωθεί το 2012, και τα συμπεράσματα αναμένεται να δημοσιευθούν 
το 2013. 
 
ΧΧΙV. Συμμετείχα ως επιστημονικός υπεύθυνος εκ μέρους του Τμήματος Ιστορίας 
και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Νέες τεχνολογίες 
και πρόσβαση στον πολιτισμό και την τοπική ιστορία για άτομα με αναπηρία. Η 
περίπτωση των παιδιών με προβλήματα όρασης», που συνυποβλήθηκε από τα 
Τμήματα Γλώσσας, Πολιτισμού και Φιλολογίας Παρευξεινίων Λαών, Παιδαγωγικό 
Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, Κοινωνιολογίας του 
Πανεπιστημίου του Αιγαίου και Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2012-1016).    
 
XXV. Από τον Μάιο του 2012 έχω αναλάβει την κατάταξη, καταλογογράφηση και 
επιστημονική τεκμηρίωση της Λαογραφικής Συλλογής της «Εταιρείας των Φίλων του 
Λαού» (Αθήνα). Το έργο σχεδιάστηκε και εκτελείται με τη συνεργασία της δρ 
Νάντιας Μαχά-Μπιζούμη, και αποσκοπεί στη σύνταξη ενός πλήρους επιστημονικού 
καταλόγου του πλούσιου και σημαντικότατου αυτού υλικού – το οποίο περιλαμβάνει 
μεταλλικά και πήλινα σκεύη, κοσμήματα, υφάσματα, κεντήματα, τμήματα 
παραδοσιακών ενδυμασιών, έπιπλα και σκεύη, χαλκογραφίες με λαογραφικά θέματα, 
δαντέλλες και ξυλόγλυπτα - ώστε να καταστεί χρησιμοποιήσιμο από την επιστήμη της 
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Λαογραφίας και να αναδειχθεί επιστημονικά. Σημειώνω ότι στο υλικό αυτό 
εντάσσεται η λαογραφική συλλογή πολλών και σημαντικών συλλεκτών, όπως, μεταξύ 
άλλων, η Θεοδώρα Δραγούμη, η Αθηνά Καλογεροπούλου και ο Ευστ. 
Πονηρόπουλος, η δε δημοσίευσή του θα συμβάλλει σημαντικά στην έρευνα της 
ελληνικής λαϊκής χειροτεχνίας και στη μελέτη της ελληνικής λαϊκής τέχνης. 
 
XXVI. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2012 και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 
2013 εργάστηκα για την οργάνωση, κατάταξη και καταλογογράφηση των εντύπων 
βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. Συνέταξα το 
πλαίσιο και το πρόγραμμα των εργασιών, επέβλεψα όσους εργάστηκαν σε αυτό, και 
συνέταξα τον τελικό κατάλογο της βιβλιοθλήκης αυτής, καθιστώντας την 
εκμεταλλεύσιμη για την έρευνα και την επιστήμη. Ας σημειωθεί ότι στη βιβλιοθήκη 
της Μητροπόλεως έχουν συγκεντρωθεί, ήδη από την δεκαετία του 1960, τα βιβλία 
από τις βιβλιοθήκες των μονών της Σάμου, άρα περιλαμβάνεται εδώ μεγάλος αριθμός 
σημαντικών παλαιτύπων βιβλίων, η δημοσίευση των οποίων αποτελεί σημαντική 
εργασία υποδομής, δεδομένης της σύνταξης της ελληνικής βιβλιογραφίας του 19ου 
αιώνα και των συμπληρώσεων στις ελληνικές βιβλιογραφίες των προηγουμένων 
αιώνων, που απασχολούν συστηματικά την επιστήμη εδώ και δεκαετίες.  
              Η εργασία αυτή συνεχίστηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2014, όπως 
επίσης και τον Αύγουστο του 2015, οπότε και διαμορφώθηκε η έκθεση βιβλίων της 
Μητροπολιτικής Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, και με τη 
βοήθεια ειδικών βιβλιοθηκονόμων που εργάστηκαν υπό τις οδηγίες μου οργανώθηκε 
η συλλογή των παλαιών βιβλίων, ως το 1899, συντάχθηκε ο αναλυτικός κατάλογός 
τους και συντάχθηκε και ο συμπληρωματικός κατάλογος των χειρογράφων της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, τα οποία βρέθηκαν ανάμεσα στα ταξινομούμενα 
και καταλογογραφούμενα έντυπα. Η εργασία συνεχίζεται με την καταγραφή των 
χειρογράφων ενθυμήσεων και σημειώσεων των παλαιών αυτών βιβλίων, και θα 
ολοκληρωθεί με τη σύνταξη του καταλόγου όλων των εντύπων της βιβλιοθήκης, ώστε 
να είναι προσιτά και αξιοποιήσιμα από την έρευνα.  
            Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2016 συνεργάστηκα με τον κ. Δημ. 
Ζαχαρίου στην μελέτη των μουσικών χειρογράφων, και με τον κ. Alain Touvaide 
στην μελέτη των ιατροσοφικών χειρογράφων της συλλογής αυτής. Μάλιστα η 
τελευταία αυτή ερευνητική προσπάθεια χρηματοδοτείται από το «Κοινωφελές Ίδρυμα 
Αλέξανδρος Ωνάσης». Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται σε κατάλληλη θέση του 
διαδικτυακού τόπου www. imsamou. gr. Επίσης τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο 
του 2013 καταλογογράφησα και κατέταξα επίσης τις βιβλιοθήκες παλαιτύπων 
βιβλίων των δύο ενοριακών ναών της Χώρας Σάμου, της ως το 1854 πρωτεύουσας 
του νησιού. 
 
XXVII. Τους μήνες Νοέμβριο 2013, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2014, στα 
πλαίσια ετήσιας ερευνητικής άδειας που μου χορήγησε το ΔΠΘ εργάστηκα στα ΓΑΚ-
Αρχεία Νομού Σάμου και συγκεκριμένα στους φακέλους του Ηγεμονικού 
Διοικητικού Γραφείου 5/5 και 5/7, των ετών 1852-1912. Τα έγγραφα των φακέλων 
αυτών μελέτησα, κατέγραψα και αποδελτίωσα. Επίσης, τον Απρίλιο του 2014, τον 
Ιούλιο του 2015 και τον Ιούλιο του 2016 μελέτησα και κατέταξα 12 φακέλους του 
αρχείου του Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίου Παπαμιχαήλ (1926-1963), 
οι οποίοι υπήρχαν ακατάτακτοι και αταξινόμητοι στο αρχείο της Ιεράς 
Μητυροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. Η ερευνητική αυτή εργασία έγινε στα πλαίσια της 
προετοιμασίας της συγγραφής της νέας εκκλησιαστικής ιστορίας της Σάμου. 
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XXVIII. Τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο του 2013, αλλά και 
Ιανουάριο, και Μάιο του 2014 στα πλαίσια ετήσιας ερευνητικής άδειας που μου 
χορήγησε το ΔΠΘ εργάστηκα στα αρχεία της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ακαδημίας Αθηνών, στα πλαίσια της έρευνας της 
ζωής, της δράσης και του έργου του καθηγητή Λαογραφίας και ακαδημαϊκού Γ. Α. 
Μέγα. Πρόκειται για μια συμβολή στη μελέτη της ιστορίας της επιστήμης της 
Λαογραφίας στην Ελλάδα, η οποία θα παρουσιαστεί στα πλαίσια ειδικής 
μονογραφίας για το ζήτημα. 
 
ΧΧΙΧ. Ιδρυτικό μέλος (από τον Δεκέμβριο του 2013) της επιστημονικής ομάδας 
σύνταξης της μεταβυζαντινής βιβλιογραφίας (1453-1821), με επικεφαλής τον 
καθηγητή κ. Ευθ. Λίτσα, η οποία θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, στο διαδίκτυο, 
ως βασικό βοήθημα των ερευνητών της περιόδου αυτής, ως συνέχεια της ανάλογης 
βιβλιογραφίας του περιοδικού Byzantinische Zeitschrift. 
 
ΧΧΧ. Από τον Ιανουάριο του 2015 συμμετείχα στην ελληνική ερευνητική ομάδα του 
ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Medieval Cathedrals and urban 
Environment. European Landscape, Memory, and Identity» [Acronym: EUCath], που 
υποβλήθηκε από το Universitat de Girona της Ισπανίας, ως «project coordinator». Το 
ερευνητικό αυτό πρόγραμμα εντάσσεται στη σειρά «Horizon 2020 – Reflective – 
Society - 2015, Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities; Topic 
2 REFLECTIVE – 2 - 2015: Emergence and transmission of European Cultural 
Heritage and Europeanisation» των ευρωπαϊκών ερευνητικών δράσεων, και στην δική 
μου ευθύνη ήταν η εξειδίκευση της έρευνας στην Θράκη, και συγκεκριμένα σε 
ορθόδοξα χριστιανικά και μουσουλμανικά μνημεία της περιοχής. 
 
ΧΧΧΙ. Συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα «Artistic practice and urban 
promenade (pedestrian zone). Comparative ethnological and anthropological study of 
Knez Mihajlova Street in Belgrade and Dionysius the Areopagite walkway in 
Athens», που συνδιοργάνωσαν το Institute of Ethnography της Serbian Academy of 
Sciences and Arts και το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
του ΔΠΘ (2016 – 2019). Από πλευράς της Σερβικής Ακαδημίας υπεύθυνη ήταν η 
Κύρια Ερευνήτρια του Institute of Ethnography κα Gordana Blagojević, PhD. Στη 
συγκριτική αυτή μελέτη του νεωτερικού φαινομένου των καλλιτεχνών «του δρόμου» 
ενεπλάκησαν και άλλοι ερευνητές από τη Σερβία και την Ελλάδα. Τα πορίσματα 
εκδόθηκαν σε αυτοτελή τόμο, από τις εκδόσεις της Serbian Academy of Sciences and 
Arts. 
 
XXXII. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2016 συνεργάστηκα σε ερευνητικό 
πρόγραμμα του Institute for the Preservation of Medical Traditions των Η.Π.Α, και 
ειδικότερα με τον επιστημονικό διευθυντή του Δρ Alain Touvaide, για την καταγραφή 
χειρόγραφων μαρτυριών αλλά και προφορικού υλικού μέσω συστηματικής επιτόπιας 
έρευνας, σχετικά με την λαϊκή ιατρική παράδοση της Σάμου και της Ικαρίας. Η 
συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια εντάσσεται σε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα του 
Ινστιτούτου, σχετικά με την καταγραφή της ζώσας προεπιστημονικής και 
πρωτοεπιστημονικής ιατρικής πράξης και πρακτικής στο μεσογειακό χώρο, του 
οποίου τα δύο αυτά νησιά αποτελούν βεβαίως κομμάτι. 
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ΧΧΧΙΙΙ. Στο «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ οργάνωσα και διεκπεραίωσα το 
ερευνητικό πρόγραμμα «Λαογραφία και Εθνογραφία του αστικού χώρου» (Νοέμβριος 
2016 – Ιανουάριος 2018), με εμένα ως επιστημονικό υπεύθυνο και συνεργάτες τον Δρ 
Γ. Κούζα, την Δρ. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη και την Δρ Gordana Blagojević, κύρια 
ερευνήτρια του Institute of Ethnography της Serbian Academy of Sciences and Arts. 
Από το πρόγραμμα αυτό, που στηρίχθηκε σε ιδιωτικές χορηγίες, προήλθαν ένα 
βασικό υλικό καταγραφής της ενεστώσας κατάστασης των μελετών αστικής 
λαογραφίας στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό επιστηστημονικό χώρο, που μπορεί να 
χρησιμεύσει ως οδηγός για την ανάπτυξη της αστικής λαογραφίας στην Ελλάδα, όσο 
και ανάλογες επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά 
παρακάτω.  
 
XXXIV. Στο «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ οργάνωσα και διευθύνω το 
ερευνητικό πρόγραμμα «Τοπικός τύπος, νησιωτικότητα και καθημερινότητα: 
συμβολή στη σύγχρονη και νεωτερική λαογραφία» (Μάρτιος 2017 κ.εξ.). Στα πλαίσιά 
του, καταρτίστηκε αρχείο τοπικού τύπου από τη Σάμο και τη Κάσο, κατατάχθηκαν οι 
εφημερίδες και αποδελτιώθηκαν τα βασικά τους θέματα, ως πιλοτική περίπτωση 
μελέτης του λαογραφικού υλικού για τη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού, το οποίο 
μπορούν να προσφέρουν οι τοπικές εφημερίδες, ιδίως δε οι εφημερίδες των 
εθνοτοπικών συλλόγων. Σε αυτό συμμετέχουν ο επιστημονικός συνεργάτης του 
Εργαστηρίου Δρ. Γ. Χ. Κούζας και το μέλος ΕΤΕΠ κ. Στ. Κιοτσέκογλου, ενώ 
εκπαιδεύονται κάθε χρόνο προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ για την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών. 
 
XXXV. Tον Ιούνιο του 2017 το «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας» της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ που 
διευθύνω, συμμετείχε με τον Διευθυντή και τη συνεργάτιδά του κα Ν. Μαχά-
Μπιζούμη στο σχεδιασμό και στην υποβολή του ερευνητικού προγράμματος 
«Θρακογραφία». Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Εταιρεία 
Πληροφορικής «Τελεστώ», το «Εργαστήριο Χαρτογραφίας» του ΕΜΠ και το 
«Εθνολογικό Μουσείο Θράκης», και εντάχθηκε στο «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία’», 
και μάλιστα στην ενιαία δράση κρατικών ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».  
 
XXXVI. Από τον Σεπτέμβριο του 2017 ως τον Ιούνιο του 2018 ερεύνησα και 
μελέτησα στο Ιστορικό Αρχείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος το 
αρχειακό υλικό που αναφέρεται στην ιστορία και τη διαχρονική διαδρομή της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, μετά από σχετική άδεια που μου παραχώρησε η 
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος [αρ. πρωτ. 1874 / 12 Μαΐου 2016]. Τα 
έγγραφα των φακέλων αυτών μελέτησα, κατέγραψα και αποδελτίωσα. Η ερευνητική 
αυτή εργασία έγινε στα πλαίσια της προετοιμασίας της συγγραφής της νέας 
εκκλησιαστικής ιστορίας της Σάμου, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε. Με βάση 
ειδική άδεια της Ιεράς Συνόδου πήρα το μεγαλύτερο μέρος του αρχειακού αυτού 
υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε να καταταθεί στο αρχείο του «Κέντρου 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών» της Ιεράς Μητροπόλεως 
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Σάμου και Ικαρίας, το οποίο διευθύνω, προς εξυπηρέτηση των ερευνητών του 
μέλλοντος. 
 
XXXVII. Στο πλαίσιο της μελέτης των αρχειακών τεκμηρίων της χριστιανικής και 
πνευματικής κίνησης στη Σάμο του 19ου και του 20ού αι. τον Ιούλιο του 2018 
κατέταξα και καταλογογράφησα το αρχείο του συλλόγου «Φίλοι των Μονών Σάμου» 
και το ανάλογο αρχείο του συλλόγου «Χριστιανική Εστία Βαθέος». Πρόκειται για 
συμβολή στην ανάδειξη της αρχειακής μαρτυρίας των χριστιανικών συλλόγων που 
έδρασαν στη Σάμο, η οποία έρχεται να συμπληρώσει τις γνώσεις μας και το γνωστό 
ήδη αρχειακό και βιβλιογραφικό υλικό για την ευρύτερη δράση της Εκκλησίας της 
Σάμου, κατά την περίοδο αυτή. 
 
 

10.  Ακαδημαϊκό και λοιπό διοικητικό έργο 
 
       Στα πλαίσια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ προσέφερα τις 
υπηρεσίες μου στις εξής επιτροπές: Κτηριακού σχεδιασμού και προγραμματισμού 
(1993-1994), Βιβλιοθήκης (1998-1999, και ως πρόεδρός της 1999-2005, 2008-2012), 
Κατατακτηρίων εξετάσεων (1998-1999, 2007 κ. εξ.), Παραλαβής υλικών (1994-1997, 
1999-2001), Επιτροπής Προχείρων Διαγωνισμών για τις ανάγκες του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας (2005-2007) και Παραλαβής βιβλίων του ΕΠΕΑΕΚ (1998-
1999). Προσέφερα επίσης διοικητικό και στο Τμήμα Γλώσσας,  Πολιτισμού και 
Φιλολογίας Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ, ως μέλος της επιτροπής για τα διδακτικά 
συγγράμματα του Τμήματος (2002 κ. εξ.). Μέλος της επιτροπής απογραφής του κάθε 
φύσης εξοπλισμού του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας (2010-2011).  
       Μέλος (2010-2012) και Πρόεδρος (2014-2016) της Επιτροπής Προγράμματος 
Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, που κατάρτισε, εφάρμοσε και 
αναμόρφωσε το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, ενώ παραλλήλως συνέγραψε 
και τύπωσε το νέο Οδηγό Σπουδών του και πρόεδρος της επιτροπής ανακατανομής 
των χώρων του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας (2010), και της επιτροπής για την 
εκκαθάριση του μητρώου υποψηφίων διδακτόρων του ίδιου Τμήματος.  
       Τέλος, ορίσθηκα μέλος των εξής επιτροπών του ΔΠΘ: Διαγωνισμών και 
Προμηθειών (1993-1999) και Σύνταξης Γενικού Οδηγού του ΔΠΘ (1995-1996). 
Μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και 
της Επιτροπής Παραλαβής ερευνητικών έργων και προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και τον Ειδικό 
Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ (2015 κ.εξ.). 
        Επικεφαλής συντονιστής της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ. Ε. Α.) του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, η οποία πραγματοποίησε την 
εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 
2014-2015 και υπέβαλε σχετικές πολυσέλιδες εκθέσεις στην Κεντρική Μονάδα 
Εσωτερικής Αξιολόγησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης μέλος 
της Επιτροπής των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολών και Τμημάτων του 
ΔΠΘ, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος (30 
Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2015). Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την διαμόρφωση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία: 
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ 
(2010). 
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        Πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλισμού και Οργάνωσης Εργαστηρίου 
Πληροφορικής (2011), της Επιτροπής Προχείρων Διαγωνισμών και Προμήθειας 
Πάσης Φύσεως Υλικών (2011-2012) και της Επιτροπής Αντιστοιχίσεως Μαθημάτων 
του Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών (2011-2012), στο Τμήμα Ιστορίας 
και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Τον Μάιο του 2011 
υπήρξα ο εισηγητής της αναμόρφωσης του «Κανονισμού Εκπόνησης Διπλωματικών 
Εργασιών» και της εκκαθάρισης και του εκσυγχρονισμού του «Μητρώου Υποψηφίων 
Διδακτόρων», του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Συντονιστής Σύμβουλος Σπουδών του Τμήματος για το 
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. 
         Το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 υπήρξα μέλος της συγκλήτου του ΔΠΘ, ενώ 
από τον Μάιο του 2000 ως τον Μάρτιο του 2003 υπήρξα αναπληρωματικό μέλος της 
Προσωρινής Γ.Σ. του Τμήματος Γλώσσας, Πολιτισμού και Φιλολογίας Παρευξεινίων 
χωρών του ΔΠΘ. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2012 υπήρξα αναπληρωματικό 
μέλος της συγκλήτου του ΔΠΘ, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας 
και Εθνολογίας. Τέλος, από κοινού με την συνάδελφο επίκ. καθηγήτρια κα Φωτεινή 
Τσιμπιρίδου έχουμε υποβάλλει υπομνήματα για την συντήρηση και την αξιοποίηση 
της λαογραφικής συλλογής του ΔΠΘ, της οποίας την παρουσίαση και την μελέτη 
επιμελήθηκα, σε δύο σχετικούς τόμους (βλ. παρακάτω). Mέλος των Δ.Σ. της 
Εταιρείας Θρακικών Ερευνών (1995-2000) και του Δ.Σ. της Αδελφότητος 
Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Παναγία η Παμμακάριστος» (2005-
2008). Αναπληρωματικό (2006-2010) και κατόπιν τακτικό (2010-2011) μέλος της 
Εφορείας του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», όπου ανέλαβα τη θέση του 
Ειδικού Γραμματέως. Μέλος του Δ. Σ. της «Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας» 
(2008 – 2011, 2011 - 2014), με το αξίωμα του ταμία της Εταιρείας. Μέλος της 
επιστημονικής επιτροπής του Δημοτικού Ελευθέρου Πανεπιστημίου του Δήμου 
Περιστερίου (2012 κ.εξ.). 
        Ως προέδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ οργάνωσα τους 
εορτασμούς της επετείου για τα είκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας του Τμήματος (1990-
2015), και φρόντισα για την έκδοση ειδικού τιμητικού τόμου, την κατασκευή ειδικής 
τιμητικής πλακέτας και την οργάνωση των σχετικών επιστημονικών και επετειακών 
εκδηλώσεων. Επίσης φρόντισα για την ίδρυση και λειτουργία του «Εργαστηρίου 
Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση» του Τμήματος, αλλά και 
για την ίδρυση, οργάνωση και κυκλοφορία του ηλεκτρονικού επιστημονικού 
περιοδικού του Τμήματος, με τίτλο Journal of Historical and Anthropological 
Research / Δελτίο Ιστορικών και Ανθρωπολογικών Ερευνών (2018 κ.εξ.). 
        Προχώρησα σε επικαιροποίηση τόσο του προγράμματος προπτυχιακών, όσο και 
του προγράμματος μεταπτυχικών σπουδών του Τμήματος, σε στρατηγικής σημασίας 
συνεργασίες με ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα της ημεδαπής (Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
Αρχαιολογική Υπηρεσία) και της αλλοδαπής, κυρίως στον βαλκανικό χώρο [Σερβία – 
Ινστιτούτο Εθνογραφίας της Ακαδημίας Επιστημών του Βελιγραδίου 
(ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА - СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИИЗ 
БЕОГРАДА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА), Βουλγαρία – Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών και 
Κέντρο Θρακολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Σόφιας (Institute of Balkan 
Studies and Centre of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences / Институт за 
Балканистика с Център по Тракология, Българска Академия на Науките), Ρωσία 
- Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλολογικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Λομονόσωφ (Отделение византийской и новогреческой 
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филологии филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова), 
Τουρκία - Πανεπιστήμιο Θράκης, Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών (Görsel Kültür 
Anabilim Dalı / Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ρουμανία - Τμήμα Κλασικής και Νέας 
Ελληνικής Φιλολογίας, της Σχολής Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του 
Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου (Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine - 
Departamentul   de Filologie Clasica şi Neogreacă)], και στην υπόλοιπη Ευρώπη 
(Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία), αλλά και σε κατάρτιση κανονισμού 
διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών.  
        Ειδικότερα στα πλαίσια της συνεργασίας με το Τμήμα Βυζαντινής και 
Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λομονόσωφ, 
σχεδιάσαμε, από κοινού με τον Πρόεδρό του καθηγητή Μιχαήλ Μπίμπικοφ 
(Отделением д.и.н., проф., М.В. Бибикова) κοινές επιστημονικές δράσεις για την 
πραγματοποίηση εθνογραφικών και λαογραφικών ερευνών στην ευρύτερη περιοχή 
των Σερρών, αλλά και κοινές εκπαιδευτικές δράσεις, όσον αφορά την διδασκαλία των 
ελληνικών ως ξένης γλώσσας στη Ρωσία και την αμοιβαία ανταλλαγή φοιτητών, στα 
πλαίσια του προγράμματος Erasmus. 
        Επίσης οργάνωσα την εξαγωγή των μαθησιακών αποτελεσμάτων του Τμήματος, 
σύμφωνα με το «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» των ελληνικών ΑΕΙ, και 
αναδιοργάνωσα τον τρόπο αξιολόγησης του Τμήματος, με βάση τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι τεχνολογίες αιχμής. Φρόντισα για την εξεύρεση κονδυλίων, μέσω των 
οποίων ανανεώθηκαν οι υποδομές και ο εξοπλισμός του Τμήματος, πλουτίστηκε η 
βιβλιοθήκη και εξοπλίστηκαν τα εργαστήρια, με σκοπό την πληρέστερη διεξαγωγή 
του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος. Τέλος εργάστηκα 
συστηματικά για την εξασφάλιση ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με εξομάλυνση 
των όποιων διαφορών και με την εξασφάλιση της απαραίτητης για το ακαδημαϊκό 
ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο ηρεμίας. 
        Μέλος του Κεντρικού Επισκοπικού Συμβουλίου (2010-2013) και Σύμβουλος επί 
θεμάτων εκδόσεων, παιδείας και πολιτισμού (2010 κ.εξ.), και επιστημονικός 
συνεργάτης (2013 κ.εξ.) της Ιεράς Επισκοπής Μποτσουάνας, του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, από την ίδρυσή της. Από τον Απρίλιο του 2011 
μέλος του Δ. Σ. του Μεταβυζαντινού και Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών. Προεδρεύον μέλος της Συντονιστικής 
Επιτροπής Συνεργασίας του «Κέντρου Εκκλησιαστικών Ιστορικών και Πολιτιστικών 
Μελετών» της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών και του «Ιδρύματος 
Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού – Καρίπειον Μέλαθρον» (2014 κ. εξ.). 
      Μέλος της οργανωτικής επιστροπής του θεσμού «Πολιτιστική Εβδομάδα» που 
ίδρυσε η Σύγκλητος του ΔΠΘ (2017 κ.εξ.). 
 
      Εκλέχθηκα και υπηρέτησα στα ακόλουθα ακαδημαϊκά αξιώματα: Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ (2010-2012, 2014, 2015) 
– Εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας στην Επιτροπή Ερευνών του 
ΔΠΘ (2012-2013) – Εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας στην 
Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού και στην διάδοχό της Επιτροπή 
Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΠΘ (2014-2015) – 
Μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ 
(2015 κ. εξ.) – Διευθυντής του «Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας» της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ 
(2015 κ. εξ.) – Προεδρεύων του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ από 
την Σύγκλητο του Ιδρύματος (10 Δεκεμβρίου 2015 – 31 Αυγούστου 2016) – 
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Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ (1 Σεπτεμβρίου 2016 – 
31 Αυγούστου 2018, 1 Σεπτεμβρίου 2018 – 31 Αυγούστου 2020) - Κοσμήτορας της 
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (2021 – 2024). 
 

11. Εκλαϊκευτικό έργο – διαλέξεις – προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις 
 
1. Η ταυτότητα του Νέου Ελληνισμού μέσα από το πρίσμα του 1821 (Σάμος, 24 
Μαρτίου 1983) 
2. Χαμένες πατρίδες - ιστορία και πολιτισμός (Σάμος, 15 Ιανουαρίου 1983) 
3. Συλλογή λαογραφικού υλικού από τη Σάμο (Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου 
Αθηνών-Τμήμα Φιλολογίας / Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας, 20 
Μαρτίου 1985) 
4. Οι καμινάδες της Σάμου (Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα 
Φιλολογίας / Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας, 13 Απριλίου 1987) 
5. Ο μύθος της Ηλέκτρας στην αρχαία ελληνική δραματουργική παράδοση 
(Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Φιλολογίας / Τομέας 
Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας, 5 Νοεμβρίου 1987) 
6. Ο Επ. Σταματιάδης και τα Σαμιακά Δημοτικά Τραγούδια (Σάμος, 10 Δεκεμβρίου 
1988)   
7. Ο Επ. Σταματιάδης και η Σαμιακή Παραδοσιακή Μουσική (Σάμος, 10 Ιανουαρίου 
1989) 
8. Η ίδρυση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Σάμου: το ιστορικό μιας διένεξης 
(Σάμος, 11 Νοεμβρίου 1989) 
9. Οι Ομηρικοί Ύμνοι στην Αφροδίτη και η Λαογραφία (Μεταπτυχιακό Σεμινάριο 
του Φιλολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, 28 Νοεμβρίου 1990) 
10. Η λαογραφική προσφορά του Ν. Δημητρίου (Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 1990) 
11. Λαογραφικές ειδήσεις από το περιηγητικό έργο «Voyage en Moreé» (1805) του 
Fr. Pouqueville (Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 1991) 
12. Αρχαία κυπριακά επιτύμβια επιγράμματα και νεοελληνικά μοιρολόγια 
(Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του Φιλολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2 
Μαρτίου 1992) 
13. Η Μικρασιατική καταστροφή και οι επιπτώσεις της στην παραδοσιακή ζωή του 
ελληνικού έθνους (Κιάτο, 22 Νοεμβρίου 1992) 
14. Όψεις της ελληνικής παραδοσιακής ζωής του 17ου αιώνα, μέσα από το 
περιηγητικό κείμενο του Ιωσήφ Γεωργειρήνη (Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 1993) 
15. Νικόλαος Δημητρίου. Η ζωή και το έργο του (Σάμος, 27 Ιανουαρίου 1993) 
16. Μέθοδοι έρευνας και αξιοποίσης του πρωτογενούς υλικού από τη λαογραφική 
επιστήμη (Σάμος, 8 Ιουλίου 1993) 
17. Η συλλογή εθνογραφικού υλικού και η διοργάνωση ενός τοπικού λαογραφικού 
μουσείου (ΔΠΘ / Θερινό Σχολείο, 17 Ιουλίου 1993) 
18. Θέματα μεθοδολογίας της λαογραφικής επιστήμης (ΔΠΘ / Θερινό Σχολείο, 24 
Ιουλίου 1993) 
19. A contribution to the study of influences of christian upon moslem customs of 
popular worship in Thrace (ΔΠΘ / Θερινό Σχολείο, 24 Ιουλίου 1993) 
20. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ως ορόσημο για τον ελληνικό παραδοσιακό 
πολιτισμό (ΔΠΘ / Πανηγυρικός λόγος κατά τον επίσημο εορτασμό της εθνικής 
επετείου, 28 Οκτωβρίου 1993, με εντολή της συγκλήτου) 
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21. O παραδοσιακός πολιτισμός του Αιγαίου και τα τοπικά λαογραφικά μουσεία 
(Χίος / ΠΕΚΕΒ, 28 Νοεμβρίου 1993) 
22. Η ιστορική και λαογραφική πορεία του θρακικού Ελληνισμού (Βρυξέλλες, 27 
Δεκεμβρίου 1993) 
23. Ο παραδοσιακός ελληνικός πολιτισμός στη διαχρονική και τη συγχρονική 
προοπτική του (Κομοτηνή - Λύκειο των Ελληνίδων,παράρτημα Κομοτηνής, 25 
Φεβρουαρίου 1994) 
24. Ο Επαμεινώνδας Σταματιάδης και η σαμιακή ιστορία και λαογραφία. Ιδεολογία 
και πρακτική ενός τοπικού λογίου (Σάμος - Πνευματικό Ιδρυμα Σάμου Νικόλαος 
Δημητρίου, 2 Απριλίου 1994) 
25. Η άλωση της Πόλης στα τραγούδια και τις παραδόσεις του ελληνικού λαού 
(Κομοτηνή - ΜΟΚ, ΙΚΤΑΘ, 30 Μαΐου 1994) 
26. Ο μητροπολίτης Σάμου Ειρηναίος και το φιλοσοφικό του έργο (Σάμος, 22 Ιουλίου 
1994 και Καρλόβασι, 27 Ιουλίου 1994) 
27. Οι σαμιακές σπουδές και η οργάνωσή τους (Σάμος - Πνευματικό Ιδρυμα Σάμου 
Νικόλαος Δημητρίου, 21 Ιουλίου 1994) 
28. Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός. Παρατηρήσεις στην ύστατη ώρα; 
(Κομοτηνή -Σύλλογος Σαρακατσάνων, 4 Δεκεμβρίου 1994) 
29. Ο θρακικός Ελληνισμός στην ιστορική του προοπτική (Κομοτηνή - Λέσχη 
Αξιωματικών Φρουράς Κομοτηνής, 14 Δεκεμβρίου 1994) 
30. Παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια. Η σημασία τους στην ελληνική λαογραφία 
(Αθήνα, ΚΕΟ στην εκδήλωση «Εργαστήρι Στεφανωτού», 18 Φεβρουαρίου 1995) 
31. Η καθημερινή ζωή στο Άγιο Όρος και τη βυζαντινή Θράκη. Ομοιότητες και 
διαφορές στο επίπεδο της βυζαντινής λαογραφίας (Κομοτηνή, στη σειρά διαλέξεων 
του ΜΟΚ «Άγιον Όρος και Θράκη», 25 Φεβρουαρίου 1995) 
32. Θράκη: Ιστορικές προϋποθέσεις μιας διαχρονικής πορείας (Κομοτηνή, 11 
Μαρτίου 1995, στην πανηγυρική συνεστίαση του Ομίλου Ροταράκτ Κομοτηνής) 
33. Επιστήμη και Θεολογία. Σχόλια σε μια παραπληρωματική σχέση (Κομοτηνή - στη 
σειρά διαλέξεων της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, 2 Απριλίου 
1995) 
34. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ελλάδα (Αλεξανδρούπολη, 28 
Οκτωβρίου 1995, στην πανηγυρική συνεστίαση του Ομίλου Ρόταρυ 
Αλεξανδρούπολης) 
35. Η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα: κατάληξη και αφετηρία εξελίξεων για τον 
παραδοσιακό πολιτισμό του νησιού (Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 1995, στον 
εορτασμό της επετείου της ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα) 
36. Τα λαογραφικά στοιχεία στην ποίηση του Κύπρου Χρυσάνθη (Λευκωσία, 21 
Οκτωβρίου 1996, στη σειρά «Θράκη – Αιγαίο - Κύπρος: Ενιαίος πολιτισμικός 
χώρος») 
37. Η εξέλιξη της ελληνικής λαογραφίας και η νεοελληνική εθιμική ζωή (Βρυξέλλες - 
Institute Libre Marie Haps, 16 Νοεμβρίου 1996, Societe Belge d’ Études 
Neohelleniques) 
38. Volkskunde und Europäische Union (Αμβούργο, 10 Δεκεμβρίου 1996 - Τομέας 
Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου του Αμβούργου) 
39. Η ελληνική λαογραφία και η εξέλιξή της (Λουξεμβούργο, 12 Δεκεμβρίου 1996 - 
Σύλλογος Ελλήνων Λουξεμβούργου) 
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40. Μνημόσυνο πνευματικό για το Νικόλαο Α. Δημητρίου (Σάμος, 3 Μαΐου 1997, 
Φιλολογικό Μνημόσυνο για το Νικόλαο Α. Δημητρίου, κατά την τελετή εγκαινίων 
του Λαογραφικού Μουσείου του «Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου ‘Νικόλαος 
Δημητρίου’») 
41. Λαογραφικά των νεομαρτύρων (ΔΠΘ  \  Πανηγυρικός λόγος κατά τον επίσημο 
εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1998 στην Ξάνθη - με εντολή της συγκλήτου του ΔΠΘ) 
42. Η γλώσσα του σώματος στα έθιμα της λαϊκής λατρείας (Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κομοτηνής - Κομοτηνή, 23 Φεβρουαρίου 1998) 
43. Το λαογραφικό έργο της Περσεφόνης Κουτσουράδη (Κως, 2 Αυγούστου 1998- 
Ιπποκράτεια 1998) 
44. Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι «Αρχαίος Ελληνισμός και Ορθοδοξία: 
αφελληνισμός ή εκχριστιανισμός;» (Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1998) 
45. Λαογραφικά του Ελληνισμού της διασποράς (Ξάνθη - Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης 
και Παράδοσης, 19 Φεβρουαρίου 1999) 
46. Αθωνική καθημερινότητα (εκδήλωση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του 
ΔΠΘ -  Κομοτηνή, 12 Μαρτίου 1999) 
47. Λαογραφικά της Ανατολικής Θράκης (Κομοτηνή, 27 Μαρτίου 1999) 
48. Η ένωση και η ενσωμάτωση της Σάμου στο ελληνικό κράτος (Σάμος, 12 
Νοεμβρίου 2000) 
49. Έπαινος Κων. Βαβούσκου (Κομοτηνή, 16 Νοεμβρίου 2000 - τελετή αναγόρευσης 
του Κων. Βαβούσκου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας 
του ΔΠΘ) 
50. Η λαογραφική έρευνα στους Πομάκους (Κομοτηνή, 26 Ιανουαρίου 2001) 
51. Λαϊκό δίκαιο και ορθόδοξες παραδόσεις (Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2005, αίθ. 
Γερουσίας της Παλαιάς Βουλής, κατά τον εορτασμό της μνήμης του αγ. Διονυσίου 
του Αρεοπαγίτου, μετά από πρόσκληση των πανελληνίων ενώσεων των δικαστών και 
των εισαγγελέων) 
52. Τιμητική εκδήλωση για τον Ναθαναήλ Παναγιωτίδη (Αλεξανδρούπολη, Δήμος 
Αλεξανδρούπολης, 18 Οκτωβρίου 1997) 
53. Τα έθιμα του Δωδεκαημέρου στη Σάμο (Αθήνα, Εστία Νέας Σμύρνης, 
Αδελφότητα των Σαμίων, 1 Φεβρουαρίου 1998) 
54. Η λαογραφική και ιστορική προσφορά της Καλλιόπης Παπθανάση-
Μουσιοπούλου (Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής, Κομοτηνή 18 Φεβρουαρίου 1998) 
55. Τρεις γυναίκες λαογράφοι της Θράκης (Κομοτηνή - Σορροπτιμιστικός Όμιλος 
Κομοτηνής, 4 Νοεμβρίου 1998) 
56. Λαογραφικά από την αρχαία κυπριακή πεζογραφία (Λευκωσία, Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, 16 Νοεμβρίου 1998) 
57. Αγιορείτικα (Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας και Κομοτηνής, Κομοτηνή 17 
Ιανουαρίου 1999). 
58. Οι Πομάκοι της Θράκης (Στρατιωτική Λέσχη Κομοτηνής, ΧΧΙ Τεθωρακισμένη 
Ταξιαρχία, Κομοτηνή 4 Φεβρουαρίου 1999) 
59. Κώδικες κοινοτήτων και ναών (Καβάλα, Δημοτική βιβλιοθήκη, παρουσίαση 
βιβλίου Ν. Ρουδομέτωφ, 15 Φεβρουαρίου 1999) 
60. Οι νεομάρτυρες ως ιεραποστολικό φαινόμενο (Ιερά Μητρόπολις Φιλίππων, 
Νεαπόλεως και Θάσου - Πνευματική Εστία Καβάλας, 7 Μαρτίου 1999) 
61. Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
(Αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής, 1 Νοεμβρίου 1999). 
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62. Οι Πομάκοι της ελληνικής Θράκης (Στρατιωτική Λέσχη Κομοτηνής, ΧΧΙ 
Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, 8 Δεκεμβρίου 1999). 
63. Παρουσίαση της Λαογραφικής Συλλογής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (Πρυτανεία ΔΠΘ, 15 Φεβρουαρίου 2000). 
64. Ιστορία και λαϊκός πολιτισμός των Πομάκων της Ξάνθης (Ξάνθη, Δ΄ Σώμα 
Στρατού, 16 Φεβρουαρίου 2000). 
65. Πομάκοι: ιστορικά και λαογραφικά (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
Παντείου Πανεπιστημίου «Κοινωνικός αποκλεισμός και μειονότητες», Αθήνα, 16 
Μαΐου 2000). 
66. Η ένωση της Σάμου με το ελεύθερο ελληνικό κράτος (Θεσσαλονίκη, 26 
Νοεμβρίου 2000 – Σύλλογος Σαμίων Βορείου Ελλάδος ‘Ο Πυθαγόρας’). 
67. Λαϊκή λατρεία και γλώσσα του σώματος (Σέρρες, 10 Δεκεμβρίου 2000 – Κέντρο 
Λόγου και Έκφρασης / ΔΕΠΚΑ Σερρών). 
68. Λαογραφικά των Πομάκων (Αλεξανδρούπολη, 19 Μαΐου 2001). 
69. Παρουσίαση βιβλίου του Ιω. Παπαδριανού για τους Έλληνες της Σερβίας 
(Θρακική Εταιρεία – Κομοτηνή, 20 Οκτωβρίου 2001). 
70. Οι σαμιακές σπουδές και η λαογραφική έρευνα (Σάμος, 8 Νοεμβρίου 2001 – 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Σάμου). 
71. Παρουσίαση βιβλίου Γ. Κορκά για την Κοζάνη (Κοζάνη, 3 Μαρτίου 2002 – 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης). 
72. Παρουσίαση βιβλίου Ζαφ. Μέκου για την Κομοτηνή (Κομοτηνή, 27 Μαρτίου 
2002 – Ίδρυμα Ν. Παπανικολάου). 
73. Παρουσίαση βιβλίου Κ. Ζωγραφόπουλου για τον Λαόνικο Χαλκοκονδύλη 
(Ξάνθη, 30 Αυγούστου 2002 – Στέγη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης). 
74. Παρουσίαση Πρακτικών Β΄ Διαβαλκανικού Συνεδρίου (Κομοτηνή, 31 Ιανουαρίου 
2003 – Δήμος Κομοτηνής / Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής). 
75. Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και η συμβολή της στην ένωση της Σάμου με 
την μητέρα Ελλάδα (Σάμος, 16 Νοεμβρίου 2003 – Δήμος Βαθέος / Επίσημος 
εορτασμός της επετείου της ενώσεως της Σάμου με την Ελλάδα). 
76. Το Άγιον Όρος στη ζωή του Ελληνισμού: ιστορικές συνισταμένες και 
πνευματικές παράμετροι (Κομοτηνή, 12 Νοεμβρίου 2003 – Ίδρυμα Ν. Παπανικολάου 
/ Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ). 
77. Παρουσίαση βιβλίου Ιω. Βαρβιτσιώτη για τις απειλές του αιώνα (Καβάλα, 3 
Δεκεμβρίου 2003 – Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 
ΔΠΘ). 
78. Η λαογραφική έρευνα για τους Πομάκους της Θράκης (Ξάνθη, 26 Ιανουαρίου 
2004 – Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ / ΠΑΚΕΘΡΑ). 
79. Η παράδοση της θρακικής μας γης (Κομοτηνή, 13 Φεβρουαρίου 2004). 
80. Το νερό στον παραδοσιακό μας πολιτισμό (Κομοτηνή, 20 Φεβρουαρίου 2004 – 
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα του άξονα «Θράκη – Αιγαίο - Κύπρος»). 
81. Εκδήλωση για τον συγγραφέα  Κώστα Ι. Καλατζή (Αθήνα, 16 Μαΐου 2004 – 
Σύλλογος Καρλοβασιτών Αττικής). 
82. Παρουσίαση βιβλίου Christopher Faraone για την αρχαία ελληνική ερωτική 
μαγεία (Αθήνα, 1 Ιουνίου 2004 – Στοά του Βιβλίου). 
83. Ο μητροπολίτης Κωνσταντίνος Βοντζαλίδης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο 
ρόλος τους στην ένωση της Σάμου με την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2004 
– Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης). 
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84. Χριστουγεννιάτικα λαϊκά έθιμα (Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2005 – Ιερά Μητρόπολη 
Περιστερίου / Ιερός ναός Αγίας Αναστασίας). 
85. Ιστορική συγκυρία και πολιτισμικό υπόβαθρο της ένωσης των νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου με το ελληνικό κράτος (Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2004 – 
Μητρόπολη Αθηνών / πανηγυρικός εορτασμός της ένωσης). 
86. Επιτόπια έρευνα στη Θράκη και στον Δήμο Αιγείρου (Αίγειρος Ροδόπης, 8 
Δεκεμβρίου 2004 – Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου Αιγείρου). 
87. Παρουσίαση λαογραφικών βιβλίων (Ξάνθη, 18 Μαΐου 2005 – Ίδρυμα Θρακικής 
Τέχνης και Παράδοσης). 
88. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ηγεμονία της Σάμου (Σάμος, 13 Νοεμβρίου 
2005 – Δήμος Βαθέος / Επίσημος εορτασμός της επετείου της ενώσεως της Σάμου με 
την Ελλάδα). 
89. Ο μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίος και η ιταλική κατοχή του νησιού – 
1941-1943 (Σάμος, 23 Οκτωβρίου 2005 – Φιλοτεχνικός Όμιλος Σάμου). 
90. Μορφές λαϊκής λατρείας στη Θράκη (Κομοτηνή, 8 Μαΐου 2006 – Μορφωτικός 
Όμιλος Κομοτηνής / στη σειρά διαλέξεων «Μορφωτικές Συναντήσεις 2005-2006»). 
91. Χριστούγεννα στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη (Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2006 – 
Αδελφότης Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Παναγία η 
Παμμακάριστος»). 
92. Τριών Ιεραρχών λαϊκή λατρεία (Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006 – Φιλολογικός 
Σύλλογος «Παρνασσός»: Εορτή των Τριών Ιεραρχών). 
93. Η έρευνα της μοναστικής ζωής και της εκκλησιαστικής ιστορίας της Σάμου 
(Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006 – Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», παρουσίαση του 
βιβλίου Οι Μονές της Σάμου, των εκδόσεων «Χελάνδιον»). 
94. Κοινά λαογραφικά στοιχεία Θράκης, νησιών του Αιγαίου και Κύπρου (Ξάνθη, 
Πολυτεχνική Σχολή του ΔΠΘ, 24 Φεβρουαρίου 2006 – Σύλλογος Κυπρίων νομού 
Ξάνθης). 
95. Ένας αφανής πνευματικός αστέρας της χριστιανικής Σάμου, στην εκδήλωση 
«Γέρων Καλλίνικος ο Εξομολογών» (Αθήνα, 26 Μαρτίου 2006 – Ξενοδοχείο 
«Μεγάλη Βρετανία, παρουσίαση του βιβλίου του Παν. Αγαλλιώτη, Γέρων 
Καλλίνικος. Αθήνα 2005).  
96. Η χριστιανική Σάμος και η επιστημονική έρευνά της (Σάμος, 26 Απριλίου 2006 – 
Αίθουσα Τελετών Δήμου Βαθέος, σε εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου για 
τα μοναστήρια του νησιού και το νέο οδηγό τους). 
97. Τα έθιμα της γιορτής του αγίου Γεωργίου (Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2006 – 
Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου, σε εκδήλωση του Δήμου Αράχωβας, για την 
παρουσίαση βιβλίου των Κ. Λούσκου και Ευ. Νικολιδάκη). 
98. Τα χειρόγραφα του «Λαογραφικού Φροντιστηρίου» του καθηγητή Γ. Α. Μέγα  
(Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2006 – Αίθουσα Ομιλιών του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής 
Τέχνης, σε εκδήλωση της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, με τίτλο 
«Τακτοποιώντας το αρχείο της Εταιρείας μας»). 
99. Ακριτική ποίηση  (Αθήνα, Νέα Ιωνία, 11 Δεκεμβρίου 2006 – Κέντρο Σπουδής και 
Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού, του Δήμου Νέας Ιωνίας). 
100. Η ιστορία στη σαμιακή βιβλιογραφία (Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2006 – Εκδήλωση 
«Οι Σαμιώτες γράφουν ιστορία», του Ομίλου Κοινωνικής και Πολιτιστικής 
Παρέμβασης Νομού Σάμου και του περιοδικού «Μεθόριος του Αιγαίου»).  
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101. Σάμος, ένα νησί με μοναδική ιστορική διαδρομή (Σάμος, 9 Δεκεμβρίου 2006 – 
Εκδήλωση του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών για την απονομή του βραβείου 
«Πυθαγόρας ο Σάμιος»). 
102. Η λαογραφική μελέτη της πολυπολιτισμικής Θράκης (Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 
2006 – Εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στο κεντρικό αμφιθέατρο του 
Υπουργείου «Γιάννος Κρανιδιώτης», για την παρουσίαση του τόμου Θράκη. 
Ιστορικές και λαογραφικές προσεγγίσεις στον λαϊκό πολιτισμό της. Αθήνα 2006). 
103. Ιστορία και παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 
2007 – Παρουσίαση του οδηγού του Οικουμενικού Πατριαρχείου των εκδόσεων 
«Χελάνδιον», στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου). 
104. Ένας νέος οδηγός των μονών και των προσκυνημάτων της Ανατολικής 
Μακεδονίας (Καβάλα, 16 Μαΐου 2007 – Παρουσίαση του τόμου Μονές και 
προσκυνήματα Ανατολικής Μακεδονίας. Αθήνα 2007, του Στ. Ν. Κεκρίδη, στο 
Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου). 
105. Κωνσταντινούπολη, το παλλάδιο των θρύλων και των παραδόσεων του Γένους 
(Παιανία Αττικής, 7 Ιουλίου 2007 – Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως 
Πειραιώς). 
106. Γεώργιος Κλεάνθης: επαναστάτης και ποιητής στη Σάμο των αρχών του 19ου 
αιώνα (Καρλόβασι Σάμου, 26 Αυγούστου 2007 – Εκδήλωση του Δήμου 
Καρλοβάσου). 
107. Το όραμα της ελευθερίας στη σαμιακή κοινωνία (Σάμος, 11 Νοεμβρίου 2007 – 
Δήμος Βαθέος / Επίσημος εορτασμός της επετείου της ενώσεως της Σάμου με την 
Ελλάδα). 
108. Λαογραφικές παρατηρήσεις σε νεομαρτυρολογικά κείμενα και ο άγιος Γεώργιος 
ο Χιοπολίτης (Χίος, 29 Σεπτεμβρίου 2007 – Ιερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρών και 
Οινουσσών, στην εκδήλωση «Άγιος Γεώργιος Χιοπολίτης – Νεομάρτυρες. Θυσία για 
την Εκκλησία και το Έθνος» / Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου). 
109. Από το σιτάρι στο ψωμί: Λαογραφικά του άρτου (Δομβραίνα Βοιωτίας, 11 
Αυγούστου 2007 – Πνευματικό Κέντρο Δήμου Θίσβης / Εγκαίνια έκθεσης «Από το 
στάρι στο ψωμί»). 
110. Η σημασία της ενοριακής ζωής στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά 
του ελληνικού λαού (Χίος, 30 Σεπτεμβρίου 2007 – Εκδήλωση ενορίας αγίου Μάρκου 
Βροντάδου, για την επέτειο της εγκαινιάσεως του ναού). 
111. Η σειρά «Πηγές και Τεκμήρια Πατριαρχικής Ιστορίας» της Πατριαρχικής 
Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής (Αθήνα, 25 
Οκτωβρίου 2007 – Πατριαρχείον Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής / Αρχαία 
Πατριαρχική Τάξις Παραβαλανέων «Σάββα του Ηγιασμένου», Εκδήλωσις Μνήμης 
των Μακαριστών Πατριαρχών Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Νικολάου Στ΄ και 
Παρθενίου Γ΄-  Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»).  
112. Εκδοτικά και προσκυνηματικά του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης 
Αφρικής (Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2007 – παρουσίαση του τόμου Πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας. Αθήνα 2007, του Παν. Τζουμέρκα, στο Ξενοδοχείο «King George», 
από τις εκδόσεις «Χελάνδιον»). 
113. Κωνσταντινουπολίτικα και βυζαντινά έθιμα των Χριστουγέννων (Αθήνα, 16 
Δεκεμβρίου 2007 - Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου / Ιερός ναός Αγίας Αναστασίας).  
114. Λαογραφικά και λογοτεχνικά για το αμπέλι και το κρασί στη Σάμο (Αθήνα, 8 
Δεκεμβρίου 2007– Εκδήλωση παρουσίασης νέων σαμιακών εκδόσεων, του Ομίλου 
Κοινωνικής και Πολιτιστικής Παρέμβασης Νομού Σάμου και του περιοδικού 
«Μεθόριος του Αιγαίου»). 
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115. Το Δωδεκαήμερο στην βυζαντινή Κωνσταντινούπολη (Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 
2008 - Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου / Ιερός ναός Αγίας Αναστασίας).  
116. Οι Τρεις Ιεράρχες στην ελληνική λαϊκή λατρευτική παράδοση (Ξάνθη, 29 
Ιανουαρίου 2008 – Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης / Εκδήλωση για τους εκπαιδευτικούς με 
την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών). 
117. Ο ελληνικός λαϊκός πολιτισμός και η ορθοδοξία ως παράγοντες συνεννόησης 
των λαών στα Βαλκάνια (Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 – Αμαλίειο Ίδρυμα). 
118. Ο Δ. Β. Οικονομίδης και η ελληνική λαογραφία (Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008 – 
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» / Επίδοση του τιμητικού τόμου «Δρυς 
Υψικάρηνος» στον ομότιμο καθηγητή Δ. Β. Οικονομίδη). 
119. Η προσφορά της Έλσας Γαλανίδου-Μπαλφούσια στην ποντιακή λαογραφία και 
η ερασιτεχνική λαογραφική μας παράδοση (Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008 – Σύλλογος 
Ποντίων «Αργοναύται-Κομνηνοί» / Εκδήλωση προς τιμήν της Έλσας Γαλανίδου-
Μπαλφούσια). 
120. Λαϊκή θρησκευτικότητα και ορθόδοξο βίωμα (Ιωάννινα, 27 Φεβρουαρίου 2008 – 
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς).  
121. Ο προσκυνηματικός τουρισμός και η έκδοση της σειράς «Προσκυνήματα της 
Ορθοδοξίας» των εκδόσεων Χελάνδιον (Πειραιάς, 18 Απριλίου 2008 – Πολιτιστικός 
και Εκπαιδευτικός Πολυχώρος «Αιγηϊς»). 
122. Μία νέα έκδοση για την έρευνα της ποντιακής λαογραφίας (Αθήνα, 24 
Σεπτεμβρίου 2008 - παρουσίαση του συλλογικού τόμου Πόντος. Θέματα Λαογραφίας 
του Ποντιακού Ελληνισμού. Αθήνα 2008, στο Ξενοδοχείο «King George», από τις 
εκδόσεις «Αλήθεια»). 
123. Μορφές της Ορθοδοξίας στον 20ό αιώνα (Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2008 – 
παρουσίαση του βιβλίου του Παν. Ριζόπουλου, Μορφές Ορθοδοξίας 2. Θεσσαλονίκη 
2008, στο Εντευκτήριο του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, από τις εκδόσεις 
«University Studio Press»). 
124. Σύγχρονοι προσανατολισμοί του κατηχητικού έργου (Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 
2008, Ιερός Ναός Αγίας Αναστασίας της Πατρικίας Περιστερίου – Συνάντηση για τον 
συντονισμό του κατηχητικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου). 
125. Η ποντιακή λαογραφία στον 21ο αιώνα (Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2008 - 
παρουσίαση του συλλογικού τόμου Πόντος. Θέματα Λαογραφίας του Ποντιακού 
Ελληνισμού. Αθήνα 2008, στην αίθουσα «Ολύμπιον», από τις εκδόσεις «Αλήθεια»).  
126. Οι Σκήτες του Αγίου Όρους και η μελέτη της διαχρονικής παρουσίας και 
προσφοράς τους (Καβάλα, 13 Οκτωβρίου 2008 – παρουσίαση του τόμου Οι Ιερές 
Σκήτες του Αγίου Όρους. Αθήνα 2007, στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, από 
τις εκδόσεις «Χελάνδιον»). 
127. Η πολυμέρεια του έργου του Ι. Μ. Χατζηφώτη (Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2008 – 
Εκδήλωση μνήμης του αειμνήστου συγγραφέα Ι. Μ. Χατζηφώτη, στην αίθουσα της 
ΕΣΗΕΑ, από τον Σύνδεσμο Ελληνο - Αιγυπτιακής Φιλίας). 
128. Τα παραμύθια της Ζακύνθου και η μελέτη του ελληνικού λαϊκού παραμυθιού 
(Ζάκυνθος, 13 Δεκεμβρίου 2008). 
129. Οι αγίες των Ρομανώφ και η λαϊκή λατρευτική τιμή των νεοφανών αγίων και των 
νεομαρτύρων της εποχής μας (Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 – Στοά του Βιβλίου, 
παρουσίαση του βιβλίου του Τ. Breidel - Χατζηδημητρίου, Οι αγίες των Ρομανώφ. 
Αθήνα 2008, από τις εκδόσεις «Ν. και Σ. Μπατσιούλας»). 
130. Σύγχρονες μορφές των χριστουγεννιάτικων ελληνικών λαϊκών εθίμων (Αθήνα, 
11 Ιανουαρίου 2009 – Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου / Ιερός ναός Αγίας Αναστασίας). 
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131. Οι Τρεις Ιεράρχες στην ελληνική θρησκευτική λαογραφία (Αθήνα, 30 
Ιανουαρίου 2009 - Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου / Πνευματικό Κέντρο, εορτασμός 
της μνήμης των Τριών Ιεραρχών). 
132. Παράδοση και ανανέωση στα χριστουγεννιάτικα έθιμα του ελληνικού λαού 
(Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2009 - Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου / Ιερός ναός Αγίου 
Παύλου Μπουρναζίου). 
133. Η ελληνική συνεισφορά στον λαϊκό πολιτισμό των Βαλκανίων (Αθήνα, 10 
Μαρτίου 2009 – Πολιτιστικός Όμιλος Ψυχικού). 
134. Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και οι νεομάρτυρες: Ιστορία και η παράδοση 
του Γένους (Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2009 – Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς / Ιερός ναός 
Ευαγγελίστριας / Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς, σερά εκδηλώσεων 
«Ευαγγελίστρια 2009»). 
135. Η διαφυγή των Σαμίων στη Μέση Ανατολή το 1943, ο Ali Bey Denizel και η 
ιστορία ενός ρολογιού (Αθήνα, 22 Μαρτίου 2009 – Σύλλογος Χρυσουπολιτών 
Καβάλας / Όμιλος Κοινωνικής και Πολιτιστικής Παρέμβασης Νομού Σάμου, 
προβολή του ντοκυμαντέρ «Μικρά Ασία και πάλι», του σκηνοθέτη Tahsin Isbilen 
στον κινηματογράφο «Ίλιον»). 
136. Η Ρωμιοσύνη της Πόλης και των Πριγκηποννήσων (Αθήνα-Ίλιον, 31 Μαΐου 
2009 – Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» Δήμου Ιλίου – Εκδήλωση «Ο 
Ελληνισμός της Πόλης και των Πριγκηποννήσων. Επετειακή εκδήλωση προς τιμήν 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου με την ευκαιρία 
συμπληρώσεως 40 ετών ιεροσύνης»). 
137. Η άλωση της Πόλης στις παραδόσεις της Ρωμιοσύνης (Ιωάννινα, 29 Μαΐου 2009 
– Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών – Εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της 
αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, το 1453). 
138. Θρακική προσφυγική Λαογραφία και συλλογική ιστορική μνήμη (Κομοτηνή, 9 
Σεπτεμβρίου 2009 – Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αθ. 
Παπατριανταφύλλου, Θράκη. Ιστορίες ζωής.Θεσσαλονίκη 2009, εκδ. Αφών 
Κυριακίδη – Δήμος Κομοτηνής / Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης «Ορφέας» / Θρακικό Ωδείο Κομοτηνής). 
139. Η ζωής και η θυσία του αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Σμύρνης 
(Περιστέρι, 13 Σεπτεμβρίου 2009 – Ι. Ν. Ευαγγελίστριας της Ι. Μητροπόλεως 
Περιστερίου, Μικρασιατική Ένωση Περιστερίου «Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης»). 
140. Κωνσταντινουπολίτικα σεβάσματα (Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2009 - Εκδήλωση «40 
χρόνια διακονίας στην Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία». Επετειακή εκδήλωση 
προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου», 
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός). 
141. Η Οικουμενική Ορθοδοξία (Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2009 – Παρουσίαση του 
βιβλίου των Γ. Πετρόπουλου - Παν. Ριζόπουλου, Η άγνωστη ορθόδοξη Πολωνία. 
Θεσσαλονίκη 2009, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός). 
142. Το εκδοτικό έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής 
(Αλεξάνδρεια, 9 Οκτωβρίου 2009 – Πατριαρχείο Αλεξανδρείας  / Αίθουσα του 
Θρόνου. Εορτασμός των πέντε χρόνων ευκλεούς πατριαρχείας της Α.Θ.Μ. του Πάπα 
και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄). 
143. Έθιμα του γάμου στην ελληνική παράδοση (Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2009 – 
Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ»). 
144. Η νέα έκδοση του Μαξίμου του Καλλιουπολίτη και η παράδοση των ελληνικών 
εκκλησιαστικών και θρησκευτικών εκδόσεων (Περιστέρι – Πνευματικό Κέντρο Ιεράς 
Μητροπόλεως Περιστερίου, 9 Νοεμβρίου 2009 – Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και 
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Πάσης Αφρικής / Δήμος Περιστερίου / Μικρασιατική Ένωση Περιστερίου «Ο Άγιος 
Χρυσόστομος Σμύρνης». Παρουσίαση της εκδόσεως της Καινής Διαθήκης με την 
μετάφραση του Μαξίμου του Καλλιουπολίτη, των εκδόσεων «Αλόη»). 
145. Αλεξανδρινός Αμητός (Αθήνα - Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 10 
Νοεμβρίου 2009 – Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής / Εκδόσεις 
«Αλήθεια». Παρουσίαση της δίτομης έκδοσης εις μνήμην Ι. Μ. Χατζηφώτη, της 
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής). 
146. Η ελληνική παράδοση και ο λαϊκός πολιτισμός των βαλκανικών λαών (Αθήνα, 1 
Δεκεμβρίου 2009 – Πολιτιστικός Όμιλος Ψυχικού). 
147. Ιστορικά του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Σάμου (Σάμος – Αίθουσα 
Εκδηλώσεων Δήμου Βαθέος, 13 Δεκεμβρίου 2009 – Εκδήλωση για τα 100χρονα του 
Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Σάμου). 
148. Ιστορικά της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος (Αθήνα – Φ.Σ. Παρνασσός, 
28 Ιανουαρίου 2010 – παρουσίαση του βιβλίου του Αρ. Πανώτη, Το Συνοδικόν της εν 
Ελλάδι Εκκλησίας 1-2. Αθήνα 2007-2009). 
149. Η αναζήτηση και ο εντοπισμός των ιερών λειψάνων της Αγίας Αναστασίας της 
Πατρικίας (Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2010 – Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου / Ιερός ναός 
Αγίας Αναστασίας). 
150. Το περιοδικό Θρακική Επετηρίδα και η συμβολή του στην μελέτη της ιστορίας 
και του πολιτισμού της Θράκης  (Κομοτηνή, 8 Φεβρουαρίου 2010 – Μορφωτικός 
Όμιλος Κομοτηνής / Αίθουσα Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου). 
151. Η Σάμος, η ιστορία και ο πολιτισμός της σε μία νέα ταινία (Αθήνα, 28 
Φεβρουαρίου 2010 - Όμιλος Κοινωνικής και Πολιτιστικής Παρέμβασης Νομού 
Σάμου). 
152. Το συγγραφικό έργο του Γεωργίου Κ. Αγγελινάρα (Σάμος, 5 Απριλίου 2010 – 
Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας, Εκδήλωση τιμής για τον Γεώργιο Κ. 
Αγγελινάρα, Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικού Μεγάρου Βαθέος). 
153. Η ενορία, η ενοριακή ζωή και η ορθόδοξη θρησκευτική συμπεριφορά του 
ελληνικού λαού (Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2010 – Ανωτάτη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Θεσσαλονίκης). 
154. Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως στην παράδοση του Γένους (Αθήνα, 28 
Μαΐου 2010 – Φ. Σ. Παρνασσός, Επέτειος της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως). 
155. Η έννοια και το περιεχόμενο του κλάδου της θρησκευτικής λαογραφίας 
(Θεσσαλονίκη, 20 Απριλίου 2010 – Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Θεολογίας). 
156. Το συγγραφικό έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κυρού 
Παντελεήμονος Β΄ (Σάμος, 3 Ιουλίου 2010 – Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας, 
Εκδήλωση εις μνήμην του μακαριστού Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κυρού 
Παντελεήμονος Β΄). 
157. Ο λαϊκός ποιητής της Κύμης Γεώργιος Χαρτσάς και η έκδοση του έργου του 
(Κύμη, 18 Αυγούστου 2010 – Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κύμης). 
158. Ορθοδοξία και Ρωμηοσύνη σε περιόδους κρίσης (Ύδρα, 25 Ιουλίου 2010 – Ιερός 
Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου). 
159. Παραδοσιακή μουσική της Σάμου (Σάμος, 29 Αυγούστου 2010 – Θέατρο Αη-
Γιαννάκη, Βαθύ – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Βαθέος, Μουσική Σχολή 
«Αρμονία» και Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο καπετάν Λαχανάς»). 
160. Η λαογραφική μελέτη των λαϊκών θρησκευτικών τελετουργιών της Ανατολικής 
και της Βόρειας Θράκης (Κομοτηνή, 13 Οκτωβρίου 2010 – Μορφωτικός Όμιλος 
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Κομοτηνής, παρουσίαση του βιβλίου Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες στην 
Ανατολική και τη Βόρεια Θράκη. Αθήνα 2010, εκδ. Πορεία). 
161. Το περιοδικό «Χοροστάσι» και η ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία (Αθήνα, 22 
Οκτωβρίου 2010 – Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Εκδήλωση για τα 20 χρόνια 
ζωής, δράσης και προσφοράς του «Κέντρου Ελληνικού Χορού και Λαϊκού 
Πολιτισμού»). 
162. Το κίνημα του 1908 και η ένωση της Σάμου με το ελληνικό κράτος στην έντυπη 
λαϊκή ποίηση της εποχής (Σάμος, 21 Νοεμβρίου 2010 – Δήμος Βαθέος / Επίσημος 
εορτασμός της επετείου της ενώσεως της Σάμου με την Ελλάδα). 
163. Θρησκευτικά στοιχεία και σύμβολα στις ελληνικές λαϊκές φορεσιές (Ιωάννινα, 7 
Δεκεμβρίου 2010 – στους φοιτητές της Λαογραφίας, μετά από πρόσκληση του Τομέα 
Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).  
164. Η προσφορά του καθηγητή Βάλτερ Πούχνερ στην έρευνα του ελληνικού 
παραδοσιακού πολιτισμού (Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2010 – κατά την παρουσίαση της 
εκδοτικής σειράς «Λαογραφία» των εκδόσεων «Αρμός»). 
165. Χριστούγεννα - Πρωτούγεννα»: Αναφορά στη λαϊκή εθιμολογία του 
Δωδεκαημέρου (Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 – Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου 
Χολαργού, Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χολαργού). 
166. Η οικογένεια στα δωδεκαημερίτικα λατρευτικά έθιμα του ελληνικού λαού 
(Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2011 – Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου / Ιερός ναός Αγίας 
Αναστασίας). 
167. Πατριαρχικά εκδοτικά (Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2011 – Ίδρυμα Εικαστικών 
Τεχνών και Μουσικής Β. και Μ. Θεοχαράκη – Αρχαία Πατριαρχική Τάξις 
Παραβαλανέων «Σάββα του Ηγιασμένου», παρουσίαση βιβλίων που έχουν σχέση με 
το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής). 
168. Οι Τρεις Ιεράρχες και η ελληνορθόδοξη παιδεία και παράδοση (Αθήνα, 30 
Ιανουαρίου 2011 - Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου / Ιερός ναός Αγίας Αναστασίας). 
169. Μία εκ Φαναρίου μελέτη περί τριών ιστορικών ναών της Πόλεως (Αθήνα, 16 
Φεβρουαρίου 2011 – Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, «40 χρόνια διακονίας στην 
Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία. Επετειακή εκδήλωση προς τιμήν του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου με την ευκαιρία 
συμπληρώσεως 40 ετών ιεροσύνης»). 
170. Η άλωσις της Πόλεως κατά την παράδοση του Γένους μας (Ζόγκα Ελληνικού 
Άργους, 30 Μαΐου 2011 – Συνεδριακό Κέντρο στο Ιερό Προσκύνημα Αγίου Ιγνατίου 
του Θεοφόρου / Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους). 
171. Πτωχοπροδρομικά ποιήματα και σύγχρονη καθημερινότητα (Αθήνα, 2 Μαΐου 
2011 – Παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Πετρόπουλου, Ο Θεόδωρος Πρόδρομος και 
τα πτωχοπροδρομικά ποιήματα. Αθήνα 2011, Βιβλιοπωλείο εκδόσεων Ν.& Σ. 
Μπατσιούλα). 
172. Τιμητικό αφιέρωμα στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ύδρας κ. Εφραίμ (Ύδρα, 
28 Μαϊου 2011 – Ιερά Μητρόπολις Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, Αίθουσα Ι. 
Καθεδρικού Ναού, παρουσίαση του τιμητικού τόμου Κανίσκιον προς τιμήν του 
Μητροπολίτου Ύδρας κ. Εφραίμ, κατά τις εκδηλώσεις με γενικό θέμα «Δέκα έτη 
(2001- 2011) θεοφιλούς ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας, 
Σπετσών και Αιγίνης κ.κ. Εφραίμ»). 
173. Σαμιακής μνημοσύνης απάνθισμα (Καρλόβασι Σάμου, 25 Ιουλίου 2011 – 
Παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Βοϊκλή, Σάμος 1940-1945. Συλλογική αφήγηση. 
Αθήνα 2011, εκδ. «Υπερόριος»). 
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174. Η αποτύπωση και μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Χώρας Σάμου (Χώρα 
Σάμου, 12 Αυγούστου 2011 – Παρουσίαση του βιβλίου μου Λαογραφικά και 
Εθνογραφικά της Χώρας Σάμου. Αθήνα 2010, σσ. 726, εκδ. Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Αιγαίου. Παλαιοντολογικό Μουσείο Μυτιληνιών Σάμου  –  Ίδρυμα 
Κωνσταντίνου και Μαρίας Ζημάλη, Μελέτες για την ιστορία και τον πολιτισμό της 
Σάμου αρ. 1, από τον «Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Χώρας – Ποτοκακίου 
(Σάμου) ‘Η Ειρήνη’»).  
175. Από τους πρωταγωνιστές της ένωσης: Ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας 
Κωνσταντίνος Βοντζαλίδης (Σάμος, 13 Νοεμβρίου 2011 – Δήμος Βαθέος / Επίσημος 
εορτασμός της επετείου της ενώσεως της Σάμου με την Ελλάδα). 
176. Το μαρτύριο και τα ιερά λείψανα του νεομάρτυρα αγίου Γεωργίου του 
Χιοπολίτη (Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2011 – Εταιρεία των Φίλων του Λαού). 
177. Έθιμα και τελετουργίες των Θεοφανείων στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό 
(Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2012 – Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου/Ιερός ναός Αγίας 
Αναστασίας). 
178. Οι Τρεις Ιεράρχες και ο βυζαντινός λαϊκός πολιτισμός (Ξάνθη, 30 Ιανουαρίου 
2012 – Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης / Εκδήλωση για τους εκπαιδευτικούς με την 
ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών). 
179. Ιερά – ανίερα, ανόσια – όσια: Σχόλια στα αποκριάτικα βωμολοχικά τραγούδια 
της Σάμου (Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012 – Παρουσίαση του δίσκου ψηφιακής 
εγγραφής του Κ. Παπαχριστοδούλου (Γκελέσου) με τίτλο «Αποκριάτικα τραγούδια 
Σάμου» / Βιβλιοπωλείο ‘Παγκόσμιο’). 
180. Ο καθηγητής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης και η συμβολή του στη μελέτη της 
δωδεκανησιακής λαογραφίας (Πειραιάς, 2 Απριλίου 2012 – Τιμητική εκδήλωση για 
την απονομή του Πανδωδεκανησιακού Βραβείου 2011 στη μνήμη Δημοσθένη 
Χαβιαρά, στον Καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη από τον Κοινωνικό Σύλλογο Συμαίων 
‘Ο Πανορμίτης’). 
181. Η επετηρίδα της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων «Ναξιακά» και η ναξιακή 
λαογραφία (Αθήνα, 20 Ιουνίου 2012 – Στοά του Βιβλίου / Εκδήλωση της 
Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων). 
182. Η απελευθέρωση της Ικαρίας και της Σάμου από τον οθωμανικό ζυγό και η 
τοπική Εκκλησία (Ικαρία, 15 Ιουλίου 2012 – Δήμος Ικαρίων / Εκδήλωση για τον 
εορτασμό της απελευθέρωσης της Ικαρίας και της ένωσής της με την Ελλάδα). 
183. Ιστορικοί ναοί της Χώρας Σάμου (Χώρα Σάμου, 1 Αυγούστου 2012 / Ιερά 
Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών - Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χώρας – Ποτοκακίου 
(Σάμου) ‘Η Ειρήνη’). 
184. Το εκκλησιαστικό και εθνικό έργο του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας 
Κωνσταντίνου Α΄ του Βοντζαλίδη, 1857-1926 (Καρλόβασι Σάμου, 12 Αυγούστου 
2012 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Σύλλογος Καρλοβασιτών Αττικής). 
185. Ναοί και ενοριακό σύστημα στον Παγώνδα της Σάμου (Παγώνδας Σάμου, 4 
Αυγούστου 2012 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, 
Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
186. Μια σαμιακή συλλογή διηγημάτων (Σάμος, Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου 
Σάμου 13 Αυγούστου 2012 – Παρουσίαση του βιβλίου της Αδ. Κουμιώτου, Κόμπος 
στο μαντήλι. Αθήνα 2011, σελ. 254, έκδ. «Εμπειρία Εκδοτική»).  
187. Προχριστιανική παράδοση και ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα (Περιστέρι, 26 
Νοεμβρίου 2012 – Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου. 
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες – Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013). 
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188. Το λαογραφικό έργο του Νίκου Ι. Λυμπέρη (Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2012 – 
Φιλολογικό Μνημόσυνο του Νίκου Ι. Λυμπέρη – Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός 
Σύλλογος των Απανταχού Αμπελιωτών Σάμου ‘Η Άμπελος’). 
189. Μια δημοσιογραφική πηγή για τη σύγχρονη ιστορία του Καρλοβάσου 
(Καρλόβασι Σάμου, 21 Οκτωβρίου 2012 – Δήμος Σάμου / Παρουσίαση του βιβλίου 
του Ν. Βαλεοντή, Εν Δήμω … Καρλοβασίων 1978-1998. Σάμος 2012, σελ. 288, εκδ. 
«Ιωνία ΕΠΕ»). 
190. Ο Σάμου και Ικαρίας Κωνσταντίνος Α΄ ο Βοντζαλίδης: ο Μητροπολίτης της 
Ενώσεως (Καρλόβασι Σάμου, 10 Νοεμβρίου 2012 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και 
Ικαρίας). 
191. Ενώσεως διδάγματα (Σάμος, 11 Νοεμβρίου 2012 – Δήμος Σάμου / Επίσημος 
εορτασμός των εκατό χρόνων της επετείου της ενώσεως της Σάμου με την Ελλάδα). 
192. Η μελέτη της συλλογής κεραμικών του Μιχάλη Σταυρινού (Σάμος, 7 Νοεμβρίου 
2012 – Δήμος Σάμου / Πνευματικό Μνημόσυνο του Μιχάλη Σταυρινού - 
Παρουσίαση του βιβλίου των Μ. Γ. Βαρβούνη – Ν. Μαχά-Μπιζούμη, Η 
αγγειοπλαστική τέχνη και παράδοση στη Σάμο. Η μαρτυρία της συλλογής του Μιχάλη 
Σταυρινού. Αθήνα 2012, εκδ. «Υπερόριος»). 
193. Εκατό χρόνια από την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα (Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 
2012 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας). 
194. Ένας αιώνας από την ενσωμάτωση της Ικαρίας στο ελληνικό κράτος (Αθήνα, 24 
Νοεμβρίου 2012 – Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» / Ιερά Μητρόπολη Σάμου 
και Ικαρίας). 
195. Ο αιγαιοπελαγίτης ποιητής Άρης Χαραλαμπάκης (Παπάγου Αττικής, 16 
Δεκεμβρίου 2012 / Παρουσίαση του ποιητικού έργου του Άρη Χαραλαμπάκη). 
196. Η ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα ως κοινωνικός παράγων (Αθήνα, 10 
Δεκεμβρίου 2012 / Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνιολογίας, του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου). 
197. Το γλωσσικό ζήτημα και η Κωνσταντινουπολίτικη Ρωμηοσύνη (Αθήνα, 4 
Φεβρουαρίου 2013 – Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών / Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία – 
Παρουσίαση του βιβλίου της Κορνηλίας Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν, Το ζήτημα της 
γλώσσας στην Κωνσταντινούπολη. Λόγος και αντίλογος στην εφημερίδα «Ο 
Ταχυδρόμος» (1898-1908). Αθήνα 2012). 
198. Πασχαλινά γονιμικά έθιμα και δρώμενα (Χαλάνδρι Αττικής, 24 Απριλίου 2013 – 
Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου – Εβδομάδα Θρησκευτικής 
Λαογραφίας και Παράδοσης «Ήθη και έθιμα της πατρίδας μας»). 
199. Αναστενάρια και τελετουργική πυροβασία στα Βαλκάνια (2ο Πειραματικό 
Λύκειο Αθήνας, 26 Μαρτίου 2013, στη σειρά ομιλιών «Η πυροβασία από την 
αρχαιότητα έως σήμερα», στο πλαίσιο του μαθήματος «Προβλήματα φιλοσοφίας»). 
200. Οι νεομάρτυρες και η αντίσταση του Γένους στην οθωμανική κυριαρχία (Αθήνα, 
22 Μαρτίου 2013 – Επέτειος εθνικής εορτής Ελληνικής Επαναστάσεως 25ης Μαρτίου 
2013 / Σύλλογος Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΙΚΑ). 
201. Οι Πομάκοι της Θράκης, η ιστορία και ο λαϊκός πολιτισμός της (Αθήνα, 1 
Απριλίου 2013 – Σχολή Εθνικής Αμύνης). 
202. Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και η ελληνική μειονότητα της 
Τουρκίας (Αθήνα, 15 Απριλίου 2013 – Σχολή Εθνικής Αμύνης). 
203. Τα ορθόδοξα πρεσβυγενή Πατριαρχεία της Ανατολής και η ελληνική εξωτερική 
πολιτική (Αθήνα, 22 Απριλίου 2013 – Σχολή Εθνικής Αμύνης). 
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204. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης του 1453 στην ελληνική λαϊκή παράδοση 
(Καβάλα, 29 Μαΐου 2013 – Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Καβάλας «Μνήμη Μικράς 
Ασίας»). 
205. Τα έθιμα του Δωδεκαημέρου (Περιστέρι, 18 Δεκεμβρίου 2013 – Δημοτικό 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 
Επιστήμες – Χειμερινό εξάμηνο 2013-2014). 
206. Ελληνική λαϊκή αγιολατρία (Περιστέρι, 8 Ιανουαρίου 2014 – Δημοτικό 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 
Επιστήμες – Χειμερινό εξάμηνο 2013-2014). 
207. Τα σεβάσματα της λαϊκής λατρείας των κατοίκων της Λέκας Σάμου (Λέκα 
Σάμου, 7 Αυγούστου 2013 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
208. Λαϊκή θρησκευτικότητα και κολλυβάδικες καταβολές στον Όρμο 
Μαραθοκάμπου (Όρμος Μαραθοκάμου Σάμου, 10 Αυγούστου 2013 / Ιερά 
Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών). 
209. Ναοί και λαϊκή θρησκευτικότητα στους Βουρλιώτες της Σάμου (Βουρλιώτες 
Σάμου, 9 Αυγούστου 2013 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
210. Οι Σάμιοι απόδημοι στον Καναδά και η ορθόδοξη εκκλησιαστική προσφορά και 
δράση τους (Κοκκάρι Σάμου, 4 Αυγούστου 2013 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και 
Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
211. Ο Στ. Μπαρέτης και η εκτέλεση του Ηγεμόνα της Σάμου Ανδρέα Κοπάση, το 
1911 (Σάμος, Αίθουσα Τελετών Δήμου Σάμου, 24 Αυγούστου 2013 – Σύλλογος 
Σαμίων Βορείου Ελλάδος ‘Ο Πυθαγόρας’). 
212. Οι σαμιακές σπουδές και τα τοπικά επιστημονικά περιοδικά της Σάμου (Αθήνα, 
3 Νοεμβρίου 2013 – Αδελφότητα των Απανταχού Σαμίων, παρουσίαση του 
περιοδικού Δελτίον Σαμιακών Σπουδών, Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών). 
213. Ένα νέο επιστημονικό περιοδικό για τις σαμιακές σπουδές (Σάμος, 18 
Νοεμβρίου 2013 – Δήμος Σάμου, παρουσίαση του περιοδικού Δελτίον Σαμιακών 
Σπουδών, Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Σάμου). 
214. Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η κρίση του Γένους (Κασιτερά Σαπών νομού 
Ροδόπης, 6 Σεπτεμβρίου 2013 – Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής / Ιερός 
Ναός Αγίου Δημητρίου Κασσιτερών). 
215. Η ιστορική εξέλιξη των θείων λειτουργιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας (Αθήνα, 
27 Οκτωβρίου 2013 – Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου / Ιερός ναός Αγίας Αναστασίας). 
216. Γυναικείες μορφές στην ιστορία και τον πολιτισμό (Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013 – 
Βιβλιοπωλείο Ιανός / Παρουσίαση του βιβλίου της Π. Θαναηλάκη, Γυναικείες 
μαρτυρίες στις σελίδες της ιστορίας. Οι κοινωνικές προκαταλήψεις στις ελλαδικές και 
διεθνείς κοινότητες κατά το 19ο με αρχές του 20ού αιώνα. Αθήνα 2013). 
217. Η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα: Ένας αιώνας μετά (Θεσσαλονίκη, 1 
Δεκεμβρίου 2013 – Σύλλογος Σαμίων Βορείου Ελλάδος ‘Ο Πυθαγόρας’). 
218. Το εθνικό έργο του Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίου Α΄ (Αθήνα, 24 
Νοεμβρίου 2013 – Κέντρο Εκκλησιαστικών Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών 
της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας / Πνευματικό Κέντρο Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών). 
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219. Λαογραφικά αστικών δρόμων (Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2013 – Αίθουσα Ομιλιών 
του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, σε επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας, με τίτλο «Λαογραφία κεντρικών δρόμων των πόλεων»). 
220. Η μελέτη της θρησκευτικής λαογραφίας στην Ελλάδα (Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 
2013 – Αίθουσα Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Ομίλου Νέου Ψυχικού, σε 
εκδήλωση του «Ιδρύματος Ευθαλίας και Σταύρου Καλφιώτη» για την βράβευση του 
επιστημονικού και συγγραφικού έργου μου). 
221. Τα λαϊκά έθιμα του Δωδεκαημέρου στο πλαίσιο της ελληνικής παράδοσης 
(Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2013 – Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Καταφυγή» της 
ενορίας αγίας Βαρβάρας Δάφνης, σε εκδήλωση του Ομίλου «Αντι-ρήσεις»). 
222. Ο καθηγητής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης και το περί Καρπάθου έργο του (Αθήνα, 12 
Ιανουαρίου 2014 – Αίθουσα του Glyfada Golf Gardens, σε εκδήλωση του Συλλόγου 
Πηγαδιωτών Καρπάθου Αττικής). 
223. Το ελληνικό καρναβάλι από το παραδοσιακό παρελθόν στο αστικό παρόν 
(Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 – Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ανδρέα 
Λεντάκη). 
224. Λαογραφία και Ιστορία (Πειραιάς, 25 Φεβρουαρίου 2014 – Σειρά «Διαλέξεις για 
την Ιστορία», Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά). 
225. Η ελληνική επανάσταση του 1821 και το Γένος (Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2014 – 
Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς, Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελίστριας 
Πειραιώς, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ευαγγελίστρια 2014»). 
226. Η επανάσταση του 1821 και η μελέτη της (Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014 – Ειδική 
Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, Στοά του Βιβλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας). 
227. Οι μουσουλμάνοι της Θράκης και οι Έλληνες της Τουρκίας (Αθήνα, 9 Απριλίου 
2014 – Σχολή Εθνικής Αμύνης). 
228. Οι Πομάκοι της Θράκης μεταξύ θρησκευτικής ταυτότητας και εθνικής 
συνείδησης (Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 – Σχολή Εθνικής Αμύνης). 
229. Λαογραφικά ενός μαθητικού λευκώματος (Αθήνα, 3 Μαΐου 2014, στην 
παρουσίαση του βιβλίου του Ν. Αλιπράντη, Μια Αρσακειάδα στην Αθήνα του 19ου 
αιώνα. Το λεύκωμα της Σοφίας Θραψιάδου (1890). Αθήνα 2013 – Σύλλογος των 
Αθηναίων). 
230. Η ιστορία της Σάμου δια μέσου των αιώνων (Σάμος, 8 Μαΐου 2014, Στρατηγείο 
79 ΑΔΤΕ). 
231. Η σαμιακή λαογραφία στο έργο της Αδαμαντίνης Κουμιώτου (Αθήνα, 30 
Ιουνίου 2014, Στοά του Βιβλίου – Παρουσίαση του βιβλίου της Αδ. Κουμιώτου, 
Μάλαμα κι ασήμι. Αθήνα 2014, έκδ. «Εμπειρία Εκδοτική»).  
232. Μοναστική παράδοση στην περιοχή του Μαραθοκάμπου (Μαραθόκαμπος 
Σάμου, 4 Αυγούστου 2014 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
233. Η θρησκευτικότητα του Λογοθέτη Λυκούργου και η επέτειος της 6ης Αυγούστου 
1824 (Πυθαγόρειο Σάμου, 6 Αυγούστου 2014 / Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Πυθαγορείου – Εορτασμός της τοπικής εθνικής εορτής της επετείου της 6ης 
Αυγούστου 1824). 
234. Ναοί, παρεκκλήσια και λαϊκή θρησκευτική παράδοση στα Κουμέικα (Κουμέικα 
Σάμου, 18 Αυγούστου 2013 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
235. Σύγχρονοι Σάμιοι λογοτέχνες και ο σαμιακός λαϊκός πολιτισμός (Σάμος, 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Σάμου - 11 Αυγούστου 2014 – Παρουσίαση του 
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βιβλίου της Αδ. Κουμιώτου, Μάλαμα κι ασήμι. Αθήνα 2014, έκδ. «Εμπειρία 
Εκδοτική»).  
236. Η σύγχρονη σαμιακή ιστοριογραφία και οι σαμιακές σπουδές (Καρλόβασι 
Σάμου, 13 Αυγούστου 2014 - Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δημοτικής Αρχής -  
Παρουσίαση του βιβλίου του Ν. Σεβαστόπουλου, Σάμος, μια αναδρομή στην ιστορία 
της 1360 π.Χ. – 1943 μ.Χ. Αθήνα 2013 - β΄ έκδ.). 
237. Έθιμα της γέννησης, του γάμου και του θανάτου στον ελληνικό λαό (Περιστέρι, 
15 Δεκεμβρίου 2014 – Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου. 
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες – Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015). 
238. Ο καθαγιασμός της φύσης στην ελληνική λαϊκή λατρευτική παράδοση 
(Περιστέρι, 12 Ιανουαρίου 2015 – Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου 
Περιστερίου. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες – Χειμερινό εξάμηνο 2014-
2015). 
239. Ιστορική διαδρομή και πολιτισμική ταυτότητα της Σάμου (Σάμος, 1 Αυγούστου 
2014 – Στρατόπεδο Αιμ. Πούλμαν της 79 ΑΔΤΕ). 
240. Θρησκευτική λαογραφία: ιστορία, μέθοδος, προοπτικές (Ιερά Μονή Αγίου 
Γεωργίου Βασσών Καρπάθου, 10 Νοεμβρίου 2014 – Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού 
Καρπάθου). 
241. Θρησκευτική λαογραφία: περιεχόμενα, βιβλιογραφία, ειδικά θέματα (Μενετές 
Καρπάθου, 12 Νοεμβρίου 2014 – Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου). 
242. Τοπικές σπουδές και λαογραφία στην Ελλάδα (Πηγάδια Καρπάθου, 14 
Νοεμβρίου 2014 – Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου). 
243. Η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας (Αθήνα, Πρεσβεία της Κύπρου, 
20 Ιανουαρίου 2015 – Αδελφότης Οφφικιάλων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής «Απόστολος Μάρκος»). 
244. Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης: Ιστορικές και πολιτισμικές 
συνιστώσες» (Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 12 Δεκεμβρίου 2014 – 
Ελληνικός Σύνδεσμος Ηνωμένων Εθνών). 
245. Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Σάμου και το Τίμιο Ξύλο του νησιού (Πέραμα, Ιερός 
Ναός Αγίου Νικολάου της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας, 7 Δεκεμβρίου 2014). 
246. Από τα Χριστούγεννα ως τα Φώτα: Εθιμολογικές παρατηρήσεις (Αθήνα, 11 
Ιανουαρίου 2015 – Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου / Ιερός ναός Αγίας Αναστασίας). 
247. Από τις Απόκριες ως το Πάσχα: Ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα (Αθήνα, 1 
Μαρτίου 2015 - Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου / Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου Νέας 
Ζωής). 
248. Η έρευνα και η δημοσίευση των πηγών της ιστορίας της Μαρώνειας (Κομοτηνή, 
18 Φεβρουαρίου 2015, Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής – Παρουσίαση του βιβλίου 
Μ. Γ. Βαρβούνης - Παν. Τζουμέρκας, Ο κώδικας της κοινότητος Μαρωνείας. 
Κομοτηνή - Κατερίνη 2014). 
249. Ζητήματα αρμενικής λαογραφίας (Ξάνθη, 18 Μαρτίου 2015, Αρμενική Εθνική 
Επιτροπή / Αρμενική Κοινότητα Ξάνθης - Ακαδημία Θρακικής Τέχνης και 
Παράδοσης – Παρουσίαση του βιβλίου Μ. Γ. Σέργης – Ελ. Κ. Χαρατσίδης – Γαρ. Γ. 
Θεοδωρίδου [επιμ.], Από το Αραράτ στον Όλυμπο: Θέματα αρμενικής λαογραφίας. 
Θεσσαλονίκη 2014 [Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών της Δημοκρατίας της Αρμενίας ]). 
250. Από το Gumushane του Πόντου στην Αργυρούπολη της Αττικής (Αργυρούπολη, 
16 Μαρτίου 2015, Ένωση Ποντίων Αργυρούπολης / «Έδρα» Ελλήνων 
Αργυρουπολιτών του Πόντου, εκδήλωση «Ο Ποντιακός Ελληνισμός του χθες και του 
σήμερα» - Δημαρχείο Αργυρούπολης – Παρουσίαση του βιβλίου του Κυρ. 
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Ευσταθιάδη, Οδοιπορικό 1906-1959. Από την Αργυρούπολη του Πόντου στην 
Αργυρούπολη της Αττικής. Αθήνα 2014). 
251. Η σύγχρονη ελληνική λαϊκή θρησκευτική τέχνη και η πολιτιστική διαχείρισή της 
(Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 – ΑΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και 
Πληροφορικών Συστημάτων). 
252. Αρμενικά λαογραφικά (Κομοτηνή, 1 Απριλίου 2015, Αρμενική Κοινότητα 
Κομοτηνής – Παρουσίαση του βιβλίου Μ. Γ. Σέργης – Ελ. Κ. Χαρατσίδης – Γαρ. Γ. 
Θεοδωρίδου [επιμ.], Από το Αραράτ στον Όλυμπο: Θέματα αρμενικής λαογραφίας. 
Θεσσαλονίκη 2014 [Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών της Δημοκρατίας της Αρμενίας ]). 
253. Το εκδοτικό έργο της «Επιτροπής Ποντιακών Μελετών» και η σημασία του 
(Αθήνα, 9 Μαΐου 2015 – Επιτροπή Ποντιακών Μελετών). 
254. Μοναστική και εκκλησιαστική παράδοση στην περιοχή των Καλαμπακτασίων 
(Δρακαίοι – Καλλιθέα) (Δρακαίοι Σάμου, 7 Αυγούστου 2015 / Ιερά Μητρόπολη 
Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών 
Μελετών). 
255. Σχόλια στο ξενόγλωσσο συγγραφικό λαογραφικό έργο (Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 
– Ίδρυμα Παιδαγωγικών Μελετών και Εφαρμογών / Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας 
Θεοχαράκη). 
256. Ο πολιτισμός του νησιού μας και η σύγχρονη αξιοποίησή του (Καρλόβασι 
Σάμου, 5 Ιουλίου 2015 – «Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Πολιτισμού» της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου). 
257. Η Σάμος στη σύγχρονη επιστημονική ιστορική και λαογραφική έρευνα (Σάμος, 8 
Αυγούστου 2015 – Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου Σάμου / Κοινωφελές Ίδρυμα Κων. 
και Μαρ. Ζημάλη). 
258. Η διάσωση, μελέτη και έρευνα της εκκλησιαστικής ιστορίας και παράδοσης των 
νησιών μας (Μύλοι Σάμου, 3 Αυγούστου 2015 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας 
– Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
259.  Η μελέτη της εκκλησιαστικής ιστορίας και παράδοσης της Σάμου, της Ικαρίας 
και των Φούρνων (Παλαιόκαστρο Σάμου, 4 Αυγούστου 2015 / Ιερά Μητρόπολη 
Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών 
Μελετών). 
260. Εκκλησιαστική ιστορία και παράδοση στη Σάμο (Πλάτανος Σάμου, 13 
Αυγούστου 2015 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, 
Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
261. Η κηρυγματική παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και ο 
μακαριστός Μητροπολίτης Ικονίου Ιάκωβος Στεφανίδης (Παλαιό Φάληρο, 29 
Σεπτεμβρίου 2015 / Δήμος Παλαιού Φαλήρου, παρουσίαση του βιβλίου του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, Φωτεινά διαβήματα). 
262. Η επιστήμη της Λαογραφίας και η εξέλιξή της μέχρι τις μέρες μας (Περιστέρι, 
14 Δεκεμβρίου 2015 – Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου. 
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες – Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016). 
263. Σύγχρονες μορφές της ελληνικής αστικής λαϊκής θρησκευτικότητας (Περιστέρι, 
11 Ιανουαρίου 2016 – Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου. 
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες – Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016). 
264. Ποντιακές αναμνήσεις μετά τον ξεριζωμό: Η περίπτωση του Κυριάκου 
Ευσταθιάδη (Μυτιληνοί Σάμου, 15 Ιουλίου 2015 - Παρουσίαση του βιβλίου του Κυρ. 
Ευσταθιάδη, Οδοιπορικό 1906-1959. Από την Αργυρούπολη του Πόντου στην 
Αργυρούπολη της Αττικής. Αθήνα 2014). 
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265. Οι σύλλογοι των Σαμίων αποδήμων και οι πολιτισμικές διαστάσεις του έργου 
τους (Κοκκάρι Σάμου, 23 Αυγούστου 2015 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – 
Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
266. Οφειλόμενη τιμή στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. 
Ευσέβιο (Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών – Εκδήλωση τιμής για τα 
εικοσάχρονα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου και 
παρουσίαση του τιμητικού τόμου Ευκαρπίας Αντίδοσις). 
267. Η σημασία ενός αφιερωματικού τόμου (Σάμος, 21 Νοεμβρίου 2015 / Ιερά 
Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών / Δήμος Σάμου / Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ~ 
Αντιπεριφέρεια Σάμου – Εκδήλωση τιμής για τα εικοσάχρονα του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου και παρουσίαση του τιμητικού τόμου 
Ευκαρπίας Αντίδοσις). 
268. Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου κ. Ευσεβίου (Καρλόβασι Σάμου, 22 Νοεμβρίου 2015 / Ιερά Μητρόπολη 
Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών 
/ Δήμος Σάμου / Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ~ Αντιπεριφέρεια Σάμου – Εκδήλωση 
τιμής για τα εικοσάχρονα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. 
Ευσεβίου και παρουσίαση του τιμητικού τόμου Ευκαρπίας Αντίδοσις). 
269. Επέτειος εικοσαετούς αρχιερατείας (Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου 2015 / Ιερά 
Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών – Σύλλογος Σαμίων Βορείου Ελλάδος «Ο Πυθαγόρας» - 
Εκδήλωση τιμής για τα εικοσάχρονα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και 
Ικαρίας κ. Ευσεβίου και παρουσίαση του τιμητικού τόμου Ευκαρπίας Αντίδοσις). 
270. Θρησκευτικά έθιμα του ελληνικού Δωδεκαημέρου (Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2016 / 
Ενοριακός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηλιουπόλεως Αττικής – Ενοριακή Ένωση 
Επιστημόνων). 
271. Η ιστορική πορεία του θρακικού λαϊκού πολιτισμού (Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 
2015 – Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Καταφυγή» της ενορίας αγίας Βαρβάρας 
Δάφνης, σε εκδήλωση του Ομίλου «Αντι-ρήσεις»). 
272. Ο Ζαφείρης Μέκος και το πολυπολιτισμικό υπόβαθρο της θρακικής παράδοσης 
(Κομοτηνή, 13 Ιανουαρίου 2016 / Εταιρεία Θρακικών Ερευνών). 
273. Εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες της Σάμου: ιστορία και σημασία (Καρλόβασι 
Σάμου, 26 Μαρτίου 2016 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
274. Ιστορική πορεία και πολιτισμική αξία των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών της 
Σάμου (Σάμος, 27 Μαρτίου 2016 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών / Εγκαίνια Μητροπολιτικής 
Βιβλιοθήκης). 
275. Η συμβολή των δασκάλων και των τοπικών Λαογραφικών Μουσείων στην 
ανάπτυξη των ελληνικών λαογραφικών σπουδών (Καβάλα, 24 Φεβρουαρίου 2016 / 
Εγκαίνια Λαογραφικού Μουσείου – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 20ού 
Δημοτικού Σχολείου Καβάλας). 
276. Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ο από 
Θηβών και Λεβαδείας. Σχεδίασμα για την προσωπικότητα, το έργο και την προσφορά 
του (Κομοτηνή, 16 Απριλίου 2016 / Laudatio κατά την αναγόρευση του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ ως 
επίτιμου διδάκτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ). 
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277. Ο σαμιακός κλήρος στην επανάσταση του 1821 (Καρλόβασι Σάμου, 26 Μαρτίου 
2016 / εκδήλωση με θέμα «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία» της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας). 
278. Εθιμολογικά της λαμπριάτικης εθιμοταξίας (Αθήνα, 22 Απριλίου 2016 / 
Ενοριακός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηλιουπόλεως Αττικής – Ενοριακή Ένωση 
Επιστημόνων). 
279. Η φωτιά και το νερό στα χριστουγεννιάτικα έθιμα του ελληνικού λαού 
(Περιστέρι, 12 Δεκεμβρίου 2016 – Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου 
Περιστερίου. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες – Χειμερινό εξάμηνο 2016-
2017). 
280. Διαβατήρια έθιμα του ελληνικού λαϊκού εορτολογίου (Περιστέρι, 9 Ιανουαρίου 
2017 – Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου. Ανθρωπιστικές 
και Κοινωνικές Επιστήμες – Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017). 
281. Ο λαϊκός πολιτισμός της Θράκης μετά την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό 
κράτος (Κομοτηνή, 13 Μαΐου 2016 – Κεντρική ομιλίων των Ελευθερίων Θράκης 
2016 – Δήμος Κομοτηνής / ΔΚΕΠΠΑΚ). 
282. The Pomaks of Thrace. Multidisciplinary approaches [Edirne, 10 Μαΐου 2016 - 
Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Görsel Kültür Anabilim Dalı 
(Πανεπιστήμιο Θράκης, (Μεταπτυχιακό) Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών, Τομέας 
Οπτικού Πολιτισμού)]. 
283. Οι Πομάκοι της ελληνικής Θράκης, ανάμεσα στην ιστορία και στην παράδοση 
284. Γένος και ελληνορθόδοξη παράδοση στη νέα ποιητική συλλογή του Μιλτιάδη 
Ζέρβα (Νέα Μάκρη Αττικής, 8 Μαΐου 2016). 
285. Ο καθηγητής Johannes Koder και οι βυζαντινές σπουδές (Κομοτηνή, 20 Μαΐου 
2016 / κατά την αναγόρευση του Johannes Koder ως επίτιμου διδάκτορα του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του ΔΠΘ). 
286. Ο καθηγητής Ιωάννης Χασιώτης και το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του 
ΔΠΘ (Κομοτηνή, 25 Μαΐου 2016 / κατά την αναγόρευση του Ιωάννη Χασιώτη ως 
επίτιμου καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, της Σχολής Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ). 
287.  Η επιστήμη της ψυχολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή, 13 
Μαΐου 2016, στην Επιστημονική Διημερίδα «Από το ψυχολογικό στο κοινωνικό: 
επιστημολογικές ορίζουσες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της σύγχρονης 
κοινωνικοψυχολογικής έρευνας» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ). 
288. Η ανάπτυξη των βυζαντινών σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
(Κομοτηνή, 20 Μαΐου 2016, στην Επιστημονική Ημερίδα «Βυζαντινολογικές έρευνες 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, της 
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ). 
289. Η έρευνα της εκκλησιαστικής ιστορίας και παράδοσης στη Σάμο και την Ικαρία 
(Μονή Αγίας Ζώνης Σάμου, 31 Ιουλίου 2016 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – 
Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών – τελετή εγκαινίων 
των γραφείων και των εγκαταστάσεων του Κέντρου στη μονή Αγίας Ζώνης Σάμου). 
290. Εκκλησιαστική ιστορία και λαϊκή παράδοση στα Κοντέικα της Σάμου (Κοντέικα 
Σάμου, 2 Αυγούστου 2016 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
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291. Η Υδρούσα της Σάμου και η ελληνορθόδοξη παράδοσή της (Υδρούσα Σάμου, 4 
Αυγούστου 2016 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, 
Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
292. Νέες εξελίξεις στην μελέτη της εκκλησιαστικής ιστορίας και παράδοσης της 
Σάμου (Άγιος Κωνσταντίνος Σάμου, 9 Αυγούστου 2016 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και 
Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
293. Το Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών και η 
έρευνα της ιστορίας και της παράδοσης του νησιού μας (Παλαιό Καρλόβασι Σάμου, 
11 Αυγούστου 2016 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
294. Ο Σάμιος ζωγράφος Ντίνος Ευρυγένης και το έργο του (Κοκκάρι Σάμου, 23 
Αυγούστου 2016 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, 
Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
295. Η έρευνα του πολιτισμού της Σάμου και η νοσταλγία των αποδήμων Σαμίων 
(Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2016 / Σύλλογος Σαμίων Βορείου Ελλάδος «Ο 
Πυθαγόρας»). 
296. Η μελέτη, τεκμηρίωση και έκθεση της λαογραφικής συλλογής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 28 Σεπτεμβρίου 2016 / Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης – Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών – Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας: Έκθεση της Λαογραφικής Συλλογής του ΔΠΘ, για την 
επέτειο των 25 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας). 
297. Η ελληνική γλώσσα στον ευρύτερο ζωτικό χώρο της Θράκης (Κομοτηνή, 30 
Σεπτεμβρίου 2016 / στην έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου «Η Νέα Ελληνική Γλώσσα 
στον Παρευξείνιο χώρο και στα Βαλκάνια» - Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και 
Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). 
298. Το εκκλησιαστικό και πνευματικό έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου. Μικρό σχεδίασμα για μια μεγάλη προσφορά 
(Κομοτηνή,  4 Νοεμβρίου 2016 / Laudatio κατά την αναγόρευση του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου ως επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας, της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
ΔΠΘ). 
299. Η έρευνα, καταγραφή και μελέτη της ιστορικής και πολιτισμικής παράδοσης της 
Σάμου (Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2016 / Αδελφότης των εν Αθήναις Σαμίων). 
300. Η μελέτη της Λαογραφίας ως εθνική προτεραιότητα (Πηγάδια Καρπάθου, 13 
Νοεμβρίου 2016 – Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου / Τμήμα Φιλολογίας / 
Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ). 
301. Η σημασία της μαρτυρίας και η αξία του μαρτυρίου (Μενετές Καρπάθου, 13 
Νοεμβρίου 2016 – Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Μενετών / Ιερά Μητρόπολις 
Καρπάθου και Κάσου). 
302. Ιστορικά και λαογραφικά της Μικράς Ασίας (Κομοτηνή, 1 Νοεμβρίου 2016 – 
Λέσχη Κομοτηναίων / παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Μασσαβέτα, Μικρά Ασία. Το 
παλίμψηστος της μνήμης. Αθήνα 2016 – β΄ έκδ.). 
303. Θρησκευτική λαογραφία: θεωρία και μέθοδος (Μενετές Καρπάθου, 7 Νοεμβρίου 
2016 – Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου). 
304. Θρησκευτική λαογραφία: ο κύκλος της ζωής και ο κύκλος του χρόνου (Πυλές 
Καρπάθου, 10 Νοεμβρίου 2016 – Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου). 
305. Μνήμες του ολοκαυτώματος των Εβραίων της Κομοτηνής (Κομοτηνή, 2 
Δεκεμβρίου 2016 – στην Ημερίδα «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων στην 



 107 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 1941 – 1944 / The Holocaust of the Greek Jews in 
Eastern Macedonia and Thrace, 1941 - 1944», που διοργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης). 
306. Ελληνική διασπορά και παραμύθι (Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016 – Αίθουσα 
«Κωστή Παλαμά» του Φ. Σ. Παρνασσός, σε επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας, για την παρουσίαση του βιβλίου της Ιουλίας Κούτνα, Τα 
παραμύθια των Ελλήνων της Αζοφικής. Τα ρουμαίικα παραμύθια. Αθήνα 2016, έκδ. 
της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας). 
307. Η επιτόπια έρευνα του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού (Κομοτηνή, 27 Ιανουαρίου 
2017, στο Διακρατικό, Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό ΠΜΣ 
«Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες» (2015-2023) / Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ - Facoltà di Scienze della 
Formazione του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa της Νάπολης της Ιταλίας). 
308. Μνημεία που ενώνουν τους βαλκανικούς λαούς (Κομοτηνή, 5 Δεκεμβρίου 2016, 
στα εγκαίνια της έκθεσης «Μνημεία υπό την προστασία της Unesco στην 
Βουλγαρία», που διοργάνωσε το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ και το Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας της 
Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη). 
309. Η θρακική λαογραφία ως λαογραφία του ακριτικού Ελληνισμού 
(Αλεξανδρούπολη, 8 Φεβρουαρίου 2017, αντιφώνηση στην τιμητική εκδήλωση για τα 
25 χρόνια της ερευνητικής παρουσίας μου στη Θράκη, που διοργάνωσε το Αρχείο 
Θρακικής Λογοτεχνίας του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης). 
310. Ο καθηγητής Hans Eideneier και η ελληνική λαϊκότροπη παράδοση (Κομοτηνή, 
24 Φεβρουαρίου 2017, κατά την αναγόρευση ομ. καθηγητή του Πανεπιστημίου του 
Αμβούργου κ. Hans Eideneir ως επίτιμου διδάκτορα της Σχολής Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ). 
311. Ο Δημήτρης Μαυρίδης και η θρακική λογιοσύνη (Κομοτηνή, 1 Μαρτίου 2017, 
κατά την αναγόρευση του κ. Δημ. Μαυρίδη ως επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας, της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
ΔΠΘ). 
312. Historical evolution and perspectives of Greek Folkloristics (Μαδρίτη, 12 
Φεβρουαρίου 2017, κατά την υποδοχή μου ως επίτιμου μέλους (Accademico d’ 
Onore) της Real Academia Sancti Ambrosii Martyris. 
313. Ευρωπαϊκός φιλελληνισμός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός [Βουκουρέστι, 30 
Μαρτίου 2017, Casa Universitarilor - πανηγυρική εκδήλωση για την επέτειο της 25ης 
Μαρτίου 1821, Ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι - Facultăţii de Limbi şi 
Literaturi Străine - Departamentul   de Filologie Clasica şi Neogreacă (Classical and 
Modern Greek Philology Department / Faculty of Foreign Languages and Literatures) 
University of Bucharest – Societatea de Studii Clasice Din România]. 
314. Θρησκευτική λαογραφία: ιστορία, μεθοδολογία, θεματικές [Βουκουρέστι, 28 
Μαρτίου 2017, μάθημα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Ξένων Γλωσσών 
και Φιλολογιών, στο Τμήμα Κλασικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, του 
Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία (Facultăţii de Limbi şi Literaturi 
Străine - Departamentul   de Filologie Clasica şi Neogreacă / Classical and Modern 
Greek Philology Department - Faculty of Foreign Languages and Literatures) 
University of Bucharest]. 
315. Greek traditional and popular culture: a Folklorist’s view [Βουκουρέστι, 30 
Μαρτίου 2017, ομιλία κατά την τελετή αναγόρευσής μου σε επίτιμο καθηγητή της 



 108 

Σχολής Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, στο Τμήμα Κλασικής και Νέας Ελληνικής 
Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία - Facultăţii de 
Limbi şi Literaturi Străine - Departamentul   de Filologie Clasica şi Neogreacă 
(Faculty of Foreign Languages and Literatures / Classical and Modern Greek 
Philology Department) University of Bucharest]. 
316. Ο καθηγητής Ευάγγελος Αυδίκος και το λαογραφικό του έργο (Κομοτηνή, 15 
Μαρτίου 2017, σε εκδήλωση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ και του 
Συλλόγου Ηπειρωτών Ροδόπης, για την παρουσίαση του βιβλίου της Βαγγ. Αυδίκου, 
Οι τελευταίες πεντάρες. Αθήνα 2016, έκδ. Ταξιδευτής). 
317. Δίκαιος έπαινος: η προσφορά στον πολιτισμό, τα γράμματα και την κοινωνία της 
Σάμου του Νίκου Ορφανού (Αθήνα, 2 Απριλίου 2017, τιμητική εκδήλωση για τον 
Νίκο Ορφανό / Αδελφότης των εν Αθήναις Σαμίων). 
318. Ο νεομάρτυρας άγιος Γεώργιος ο εξ Εφέσου και η τιμή του στη Σάμο 
(Καρλόβασι, 13 Μαΐου 2017 – Σάμος, 14 Μαΐου 2017, Ιερά Μητρόπολη Σάμου και 
Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
319. Η άλωση της Πόλης στους θρύλους και τα τραγούδια του ελληνικού λαού 
(Σάμος, 28 Μαΐου 2017, Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου Σάμου – Σύλλογος 
Μικρασιατών Σάμου). 
320. Ο καθηγητής Βασίλειος Κατσαρός και το υπόδειγμα του βίου και του έργου του 
(Κομοτηνή, 24 Μαΐου 2017, κατά την αναγόρευση ομ. καθηγητή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Βασιλείου Κατσαρού ως επίτιμου διδάκτορα της 
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ). 
321. Οι βυζαντινές σπουδές στη Θράκη (Κομοτηνή, 24 Μαΐου 2017, κατά την έναρξη 
της επιστημονικής ημερίδας «Πτυχές Βυζαντινής Φιλολογίας, Τέχνης και Ιστορίας» 
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ). 
322. Παραδοσιακά και νεωτερικά έθιμα του Δωδεκαημέρου (Περιστέρι, 18 
Δεκεμβρίου 2017 – Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου. 
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες – Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018). 
323. Προχριστιανικά στοιχεία στην ελληνική λαϊκή λατρεία (Περιστέρι, 8 Ιανουαρίου 
2018 – Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου. Ανθρωπιστικές 
και Κοινωνικές Επιστήμες – Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018). 
324. Ναοδομικά της Καστανιάς Σάμου (Καστανιά Σάμου, 3 Αυγούστου 2017 / Ιερά 
Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών). 
325. Εκκλησιαστική παράδοση και λαϊκή θρησκευτικότητα στα Σκουρέικα της Σάμου 
(Σκουρέικα Σάμου, 10 Αυγούστου 2017 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – 
Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
326. Η λαϊκή λατρευτική τιμή της Παναγίας στη Σάμο (Κοντακέικα Σάμου, 7 
Αυγούστου 2017 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, 
Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
327. Η πρόοδος στην μελέτη της εκκλησιαστικής ιστορίας και παράδοσης της Σάμου 
(Πάνδροσος Σάμου, 8 Αυγούστου 2017 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – 
Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
328. Το Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών και η 
έρευνα της ελληνορθόδοξης ιστορίας και της παράδοσης του νησιού μας (Μανολάτες 
Σάμου, 13 Αυγούστου 2017 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
329. Θρησκευτική Λαογραφία: νέες θεωρητικές και μεθοδολογικές τάσεις στη μελέτη 
της παραδοσιακής λαϊκής θρησκευτικότητας (Κομοτηνή, 13 Ιουνίου 2018 – 4ο 
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Επιστημονικό Colloquium του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ). 
330. Η έρευνα της τοπικής ιστορίας και οι ελληνικές ακαδημαϊκές σπουδές 
(Χρυσούπολη, 13 Οκτωβρίου 2017, κατά την έναρξη του επιστημονικού συνεδρίου 
«1η Συνάντηση για την τοπική ιστορία του Δήμου Νέστου», του Δήμου Νέστου της 
περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης). 
331. Η μελέτη των δημογραφικών εξελίξεων της Ελλάδα, την εποχή της κρίσης 
[Κομοτηνή, 6 Οκτωβρίου 2017, κατά την έναρξη του επιστημονικού συνεδρίου «Οι 
δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης (Κομοτηνή, 6 – 8 
Οκτωβρίου 2017)», του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών]. 
332. Λαϊκή θρησκευτικότητα, οικονομικές στρατηγικές και τουρισμός: πλευρές μιας 
παραγωγικής σχέσης (Όλυμπος Καρπάθου, 8 Νοεμβρίου 2017 – Ινστιτούτο Λαϊκού 
Πολιτισμού Καρπάθου / Τμήμα Φιλολογίας / Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ). 
333. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και τα χριστουγεννιάτικα έθιμα του ελληνικού 
λαού (Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017 / Ενοριακός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Ηλιουπόλεως Αττικής – Ενοριακή Ένωση Επιστημόνων). 
334. Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Γεώργιος Α. Μέγας (1893 – 1976) και το 
Λύκειον των Ελληνίδων (Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018 – Λύκειον των Ελληνίδων / 
Τμήμα Εθνικών Χορών). 
335. Η αρχαιοκαπηλία ως εθνική μάστιγα [Κομοτηνή, 25 Νοεμβρίου 2017, κατά την 
έναρξη της επιστημονικής διημερίδας «Αρχαιοκαπηλία: ιστορία, πολιτιστική, 
πολιτική και νομική διαχείριση (Κομοτηνή, 25 – 26 Νοεμβρίου 2017), του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
ΔΠΘ και του Ιδρύματος Giuseppe Sciacca]. 
336. Η ιστορία και η παράδοση της Καβάλας και της περιοχής της [Καβάλα, 24 
Νοεμβρίου 2017, κατά την έναρξη του επιστημονικού συνεδρίου «Η Καβάλα από το 
1835 έως το 1918: από τη σύσταση του Ελληνικού Προξενικού Πρακτορείου στην 
Καβάλα έως τη λήξη της Β΄ βουλγαρικής κατοχής της πόλης» (Καβάλα, 24 – 26 
Νοεμβρίου 2017), που διοργανώθηκε από τον Δήμο Καβάλας]. 
337. Μια αφήγηση ζωής σε λογοτεχνική απόδοση (Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017, Στοά 
του Βιβλίου – Παρουσίαση του βιβλίου της Αδ. Κουμιώτου, Ζωή κατάματα. Αθήνα 
2017, έκδ. «Ωκεανίδα»). 
338. Το ‘Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας΄ του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ και η δυνατότητα αξιοποίησης του ερευνητικού 
υλικού του από τους εκπαιδευτικούς (Κομοτηνή, 11 Ιανουαρίου 2018, στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Κομοτηνής, κατά την εκδήλωση «Ψηφιακοί πόροι στην υπηρεσία της 
ελληνικής εκπαίδευσης: προσβάσιμα ψηφιακά αποθετήρια και η εκπαιδευτική τους 
αξιοποίηση», Σύλλογος Φιλολόγων Νομού Ροδόπης / Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του ΔΠΘ / Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας). 
339. Μουσικά στοιχεία στη Θρησκευτική Λαογραφία: ενδεικτικές περιπτώσεις και 
προβλήματα καταγραφής στην επιτόπια έρευνα (Ιωάννινα, 2 Μαΐου 2018 – Σεμινάρια 
του Τομέα Λαογραφίας / θεματική ενότητα «Μουσικά σταυροδρόμια και 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις», του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). 
340. Ελληνοισπανικά λαογραφικά και εθνολογικά (Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018, 
Ελληνοαμερικανική Ένωση – Παρουσίαση του βιβλίου του Eusebi Ayensa i Prat, Στις 
εσχατιές της θάλασσας. Ισπανο-ελληνικές λαογραφικές συγκριτικές μελέτες. Αθήνα 
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2018, εκδ. Ηρόδοτος – Σειρά Laographia XVΙ. Edenda curat M. G. Meraklis – 
Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία / Asociación Cultural Hispano-helénica). 
341. Εικαστικές μαρτυρίες για τους Φαναριώτες στις Παραδουνάβειες Ηγεμονίες 
(Κωνσταντινούπολη, 7 Φεβρουαρίου 2018, στην εκδήλωση με τίτλο Eflak ve 
Boğdan’da Fenerli Rumlar Kilise aile arşivlerinden yazilan bir Tarih, στην 
παρουσίαση του βιβλίου του Tudor Dinu, Οι Φαναριώτες στη Βλαχία και τη 
Μολδαβία. Μια ιστορία μέσω των εκκλησιαστικών προσωπογραφιών. Αθήνα 2017 – 
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη / Σισμανόγλειο Μέγαρο / 
εκδόσεις «Πορφύρα»). 
342. Ο καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης και η λόγια παράδοση του Γένους 
(Κομοτηνή, 8 Μαρτίου 2018, κατά την αναγόρευση του ομ. καθηγητή κ. Πασχάλη 
Μιχ. Κιτρομηλίδη ως επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, της 
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ). 
343. Αφηγήσεις ζωής και λογοτεχνικές μεταπλάσσεις τους (Αθήνα, 18 Μαρτίου 2018, 
Αδελφότητα των Σαμίων εν Αθήναις – Παρουσίαση του βιβλίου της Αδ. Κουμιώτου, 
Ζωή κατάματα. Αθήνα 2017, έκδ. «Ωκεανίδα»). 
344. Ο τουρισμός και ο λαϊκός πολιτισμός: σχέση αντίθεσης και συμπλήρωσης 
[Κομοτηνή, 19 Οκτωβρίου 2018, κατά την έναρξη του διεθνούς συνεδρίου «Όψεις 
των βαλκανικών πόλεων από το 1990 μέχρι σήμερα: χώρος, άνθρωποι, πολιτισμός και 
τουρισμός» (Κομοτηνή, 19 – 21 Οκτωβρίου 2018), που διοργάνωσε το Εργαστήριο 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας 
του ΔΠΘ]. 
345. Ελληνικός και βουλγαρικός λαϊκός πολιτισμός: ταυτότητες και ετερότητες 
[Κομοτηνή, 12 Οκτωβρίου 2018, κατά την έναρξη του διεθνούς συνεδρίου «Ελλάδα – 
Βουλγαρία: παράλληλοι δρόμοι και διασταυρώσεις στην ιστορία και τον πολιτισμό» 
(Κομοτηνή, 12 – 14 Οκτωβρίου 2018), που διοργάνωσαν το Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ και το Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών και το Κέντρο 
Θρακολογίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών (Institute of Balkan Studies 
and Centre of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences / Институт за 
Балканистика с Център по Тракология, Българска Академия на Науките)]. 
346. Η μελέτη του ελληνικού λαϊκού μυθιστορήματος [Κομοτηνή, 25 Μαΐου 2018, 
κατά την έναρξη του διεθνούς συνεδρίου «Το ελληνικό ‘λαϊκό’ μυθιστόρημα του 19ου 
αιώνα: θεωρητικά ζητήματα» (Κομοτηνή, 25-27 Μαΐου 2018), που διοργάνωσε το 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ]. 
347. Οι ελληνικές σπουδές και η ελληνική διασπορά (Κομοτηνή, 25 Μαΐου 2018, 
κατά την αναγόρευση του καθηγητή και πρύτανη του πανεπιστημίου της 
Μαριούπολης της Ουκρανίας K. Balabanov σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ). 
348. Οι προοπτικές της λαογραφικής μελέτης του λαϊκού μυθιστορήματος 
[Κομοτηνή, 27 Μαΐου 2018, κατά την λήξη του διεθνούς συνεδρίου «Το ελληνικό 
‘λαϊκό’ μυθιστόρημα του 19ου αιώνα: θεωρητικά ζητήματα» (Κομοτηνή, 25-27 Μαΐου 
2018), που διοργάνωσε το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ]. 
349. Τιμώντας την ρουμανική παράδοση των ελληνικών σπουδών (Κομοτηνή, 27 
Μαΐου 2018, κατά την αναγόρευση του καθηγητή του πανεπιστημίου του 
Βουκουρεστίου κ. Tudor Dinu σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ). 
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350. Η έρευνα για την ιστορία και τον πολιτισμό των Πομάκων της Θράκης και οι 
προοπτικές της [Κομοτηνή, 17 Μαρτίου 2017, κατά την έναρξη του διεθνούς 
συνεδρίου «Οι Πομάκοι της Θράκης: Πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις / The Pomaks of Thrace: Multidisciplinary and Interdisciplinary 
Approach» (Κομοτηνή, 17-19 Μαρτίου 2017 – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / 
Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας – 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Εργαστήριο Φυσικής 
Ανθρωπολογίας)]. 
351. Περί των Πομάκων της Θράκης: συμπεράσματα και νέες θεματικές της 
επιστημονικής έρευνας [Κομοτηνή, 19 Μαρτίου 2017, κατά τη λήξη του διεθνούς 
συνεδρίου «Οι Πομάκοι της Θράκης: Πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις / The Pomaks of Thrace: Multidisciplinary and Interdisciplinary 
Approach» (Κομοτηνή, 17-19 Μαρτίου 2017 – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / 
Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας – 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Εργαστήριο Φυσικής 
Ανθρωπολογίας)]. 
352. Η μελέτη της ευρωπαϊκής ιστορίας στο ελληνικό ακαδημαϊκό τοπίο [Κομοτηνή, 
4 Μαΐου 2018, κατά την έναρξη της επιστημονικής διημερίδας «Όταν η περιφέρεια 
ερμηνεύει το κέντρο: Έλληνες ιστορικοί ευρωπαϊκής ιστορίας» (Κομοτηνή, 4-5 
Μαΐου 2018 – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας)]. 
353. Η μελέτη των ταυτοτήτων και των ετεροτήτων στις κοινωνικές επιστήμες 
[Κομοτηνή, 18 Μαΐου 2018, κατά την έναρξη του επιστημονικού συνεδρίου 
«Ταυτότητες και Ετερότητες σε περιόδους κρίσης» (Κομοτηνή, 18 – 20 Μαΐου 2018 – 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
/ Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας – Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας / ΠΜΣ του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας / «Ένωση 
Προφορικής Ιστορίας»)]. 
354. Οι ενορίες των Ρωμηών της Πόλης και η ιστορία τους: η περίπτωση του ναού 
του αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Πασχ. 
Βαλσαμίδη, Η ιστορία του ιερού ναού αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου 
Κωνσταντινουπόλεως. Θεσσαλονίκη 2015 (Αθήνα, 13 Μαΐου 2018 – 4ο Φεστιβάλ 
Κωνσταντινουπολιτών «Η Ρωμιοσύνη στην Πόλη του χθες και του σήμερα» / 
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών). 
355. Η άλωση της Πόλης στην συλλογική πνευματική και κοινωνική ζωή του Γένους 
(Σάμος, 20 Μαΐου 2018, στην «Εκδήλωση για την Επέτειο Αλώσεως της 
Κωνσταντινουπόλεως» του «Κέντρου Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών 
Μελετών» της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας). 
356. Το «Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών» της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας: στόχοι, έργο και προγραμματισμοί (Σάμος, 20 
Μαΐου 2018, στην «Εκδήλωση για την Επέτειο Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως» 
του «Κέντρου Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών» της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας). 
357. Η ελληνική λαογραφία και οι προοπτικές της τον 21ο αιώνα (Βόλος, 18 Ιουνίου 
2018, Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού / Πολιτιστικός Οργανισμός «Μαγνήτων 
Κιβωτός» - Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία Βόλου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Δημητριάδος και Αλμυρού). 
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358. Πατριάρχες Ιεροσολύμων από τη Χώρα της Σάμου (Χώρα, 29 Ιουλίου 2018 / 
Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών / Δήμος Σάμου – Δημοτική Ενότητα Χώρας). 
359. Ναοί και σεβάσματα των λαϊκής θρησκευτικότητας στο Νεοχώρι Σάμου 
(Νεοχώρι, 1 Αυγούστου 2018 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
360. Μια μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικότητα: ο Μητροπολίτης Αλέξανδρος 
Δηλανάς (Μαραθόκαμπος Σάμου, 5 Αυγούστου 2018 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και 
Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
361. Η οργανωμένη μέριμνα για την εκκλησιαστική παράδοση της Σάμου 
(Καρλόβασι Σάμου, 25 Αυγούστου 2018 / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – 
Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
362. Το «Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών» και η 
παράδοση του νησιού μας (Δρακαίοι Σάμου, 3 Αυγούστου 2018 / Ιερά Μητρόπολη 
Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών 
Μελετών). 
363. Μια προσπάθεια επιστημονικής καταγραφής και μελέτης της σαμιακής 
εκκλησιαστικής παράδοσης (Σταυρινήδες Σάμου, 8 Αυγούστου 2018 / Ιερά 
Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών). 
364. Σάμιοι και Σάμος σε ένα σύγχρονο μυθιστόρημα: λογοτεχνικές αναπαραστάσεις 
του τοπίου και της σαμιακής ζωής (Σάμος, 13 Αυγούστου 2018 – Παρουσίαση του 
βιβλίου της Αδ. Κουμιώτου, Ζωή κατάματα. Αθήνα 2017, έκδ. «Ωκεανίδα» / Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου). 
365. Η μελέτη της ελληνορθόδοξης παράδοσης ως «αίρεσις βίου» - αντιφώνηση 
τιμητικής εκδηλώσεως (Βόλος, 18 Ιουνίου 2018, Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού και 
Τοπικής Ιστορίας / Πολιτιστικός Οργανισμός «Μαγνήτων Κιβωτός» - Ορθόδοξη 
Θεολογική Ακαδημία Βόλου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού). 
366. Η γλώσσα ως φορέας και έκφραση πολιτισμού [Κομοτηνή, 25 Μαΐου 2018, κατά 
την έναρξη του διεθνούς συνεδρίου «Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των 
Ξένων Γλωσσών» (Κομοτηνή, 25-27 Μαΐου 2018), που διοργάνωσαν το Τμήμα 
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών και το Τμήμα Ελληνικής 
Φιλολογίας του ΔΠΘ, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι Σχολές Ελληνικής Φιλολογίας και 
Μετάφρασης – Ξένων Γλωσσών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, της 
Ουκρανίας]. 
367. Αρχαιοελληνικά και βυζαντινά λαϊκά λατρευτικά έθιμα στην ελληνική 
εθιμοταξία (Περιστέρι, 17 Δεκεμβρίου 2018 – Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του 
Δήμου Περιστερίου. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες – Χειμερινό εξάμηνο 
2018-2018). 
368. Σύγχρονες μορφές στικής λαϊκής θρησκευτικότητας (Περιστέρι, 7 Ιανουαρίου 
2019 – Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου. Ανθρωπιστικές 
και Κοινωνικές Επιστήμες – Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019). 
369. Ελληνοβουλγαρικές ιστορικές και πολιτισμικές συγκλίσεις [Κομοτηνή, 12 
Οκτωβρίου 2018, κατά την έναρξη του επιστημονικού συνεδρίου «Greece and 
Bulgaria: parallels and intersections in History and Culture» (Κομοτηνή, 12 – 14 
Οκτωβρίου 2018 – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας)]. 
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370. Τουρισμός και λαϊκός πολιτισμός στην εποχή της μετανεωτερικότητας 
[Κομοτηνή, 19 Οκτωβρίου 2018, κατά την έναρξη του επιστημονικού συνεδρίου 
«Aspects of the Balkan Cities from 1990 to the Present: Space and People, Culture 
and Tourism» (Κομοτηνή, 19 – 21 Οκτωβρίου 2018 – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας – Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)]. 
371. Η βυζαντινή κληρονομιά ως παγκόσμια αξία και δύναμη: ένας ξεχωρσιτός 
Βέλγος ουμανιστής (Κομοτηνή, 10 Οκτωβρίου 2018, κατά την αναγόρευση του 
καθηγητή του πανεπιστημίου του Γιοχάνεσμπουργκ κ. Benjamin Hendrickx σε 
επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ). 
372. Προγεφύρωμα τέχνης μεταξύ Δύσης και Ανατολής [Κομοτηνή, 10 Οκτωβρίου 
2018, κατά την έναρξη της επιστημονικής ημερίδας «Η συνάντηση του Βυζαντίου με 
τη Δύση. Όψεις ιστορίας και πολιτισμού» (Κομοτηνή, 10 Οκτωβρίου 2018 – 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
/ Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας)]. 
373. Η λάμψη του Ελληνισμού στον σύγχρονο κόσμο [Κομοτηνή, 7 Νοεμβρίου 2018, 
κατά την έναρξη του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «Έδρες Νεοελληνικών 
Σπουδών στην Ευρώπη: παρόν, παρελθόν, μέλλον» (Κομοτηνή, 7-8 Νοεμβρίου 2018 
– Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών – Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. 
και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης)]. 
374. «Των πατρώων αρετών αμύντωρ»: ένας νεοελληνιστής στη Γρανάδα της 
Ισπανίας (Κομοτηνή, 7 Νοεμβρίου 2018, κατά την αναγόρευση του καθηγητή του 
πανεπιστημίου της Γρανάδα κ. Μόσχου Μορφακίδη-Φυλακτού σε επίτιμο διδάκτορα 
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ). 
375. Η σαμιακή και ικαριακή επιστημονική βιβλιογραφία στις αρχές του 21ου αιώνα 
(Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2018, στην εκδήλωση με τίτλο «Έπαινος Ιστοριογραφικής 
Προσφοράς. Η προσφορά του Νικ. Σοϊλεντάκη στην τοπική ιστοριογραφία της Σάμου 
και της Ικαρίας» / Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας – Κέντρο Εκκλησιαστικών, 
Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών). 
376. Τιμή στην πνευματική και λαογραφική προσφορά της Αγγελικής Γιαννακίδου 
(Κομοτηνή, 12 Δεκεμβρίου 2018, κατά την έναρξη της Επιστημονικής Ημερίδας «Ο 
λαϊκός πολιτισμός της Θράκης και η διαχείρισή του: Ημερίδα αφιερωμένη στην 
Ιδρύτρια και Πρόεδρο του ‘Εθνολογικού Μουσείου Θράκης’ Αγγελική Γιαννακίδου» 
/ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας – Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας). 
377. Τα Δωδεκάνησα ως πολιτισμικό και λαογραφικό υπόδειγμα (Πειραιάς, 15 
Δεκεμβρίου 2018 / Πειραϊκός Σύνδεσμος, αντιφώνηση κατά την εκδήλωση του 
«Πολιτιστικού Ιδρύματος Δωδεκανήσου ‘Κλεόβουλος ο Λίνδιος’», με σκοπό την 
επίδοση τιμητικού διπλώματος και του χρυσού μεταλλίου του Ιδρύματος). 
378. Το λαογραφικό έργο και το σύγχρονό μας ελληνικό ακαδημαϊκό τοπίο 
(Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2018 / Πειραϊκός Σύνδεσμος, αντιφώνηση κατά την 
εκδήλωση για την επίδοση του χρυσού μεταλλίου του «Ινστιτούτου Λαϊκού 
Πολιτισμού Καρπάθου», του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών). 
380. Folklore and Folkloristics in contemporary Greece (Salzburg, 2 Μαρτίου 2019 / 
St. Peter’s Abbey, κατά την τελετή υποδοχής μου ως τακτικού μέλους στην Academia 
Scientiarum at Artium Europaea). 
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381.  Κοινωνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες πριν και μετά την Ένωση 
της Σάμου με την ελληνικό κράτος (1912) (Σάμος, 10 Νοεμβρίου 2018 / Αμφιθέατρο 
Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην εκδήλωση «Η Σάμος γιορτάζει. Επετειακή 
εκδήλωση της 79 ΑΔΤΕ για την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα / 79 ΑΔΤΕ – Δήμος 
Σάμου). 
382. Γλωσσικές όψεις της κοινής βαλκανικής πολιτισμικής κληρονομιάς μας 
(Κομοτηνή, 28 Νοεμβρίου 2018, κατά την αναγόρευση της καθηγήτριας του 
πανεπιστημίου της Σόφιας κας Petya Assenova σε επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος 
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ). 
383. Επιβίωση εθιμικών μορφών από το Βυζάντιο ως τις μέρες μας (Αθήνα, 26 
Νοεμβρίου 2018, στα πλαίσια του μαθήματος «Μεταβυζαντινή Φιλολογία», στο ΠΜΣ 
«Αρέθας» του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ). 
384. Βυζαντινά και μεταβυζαντινά έθιμα ως πολιτισμικές συνέχειες (Αθήνα, 26 
Νοεμβρίου 2018, στα πλαίσια του μαθήματος «Εισαγωγή στις βυζαντινές σπουδές», 
στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ). 
385. Η ένωση της Σάμου με το ελληνικό κράτος και οι ποικίλες επιπτώσεις της στη 
ζωή και στην ιστορική πορεία του νησιού (Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018 / Αμφιθέατρο 
Ιδρύματος Βασιλείου & Μαρίνας Θεοχαράκη, σε εκδήλωση της «Εν Αθήναις 
Αδελφότητος των Σαμίων» για τον εορτασμό της επετείου της ένωσης της Σάμου με 
το ελληνικό κράτος). 
386. Τα πολιτισμικά επιβιώματα του παρελθόντος στον σύγχρονο ελληνικό λαϊκό 
πολιτισμό: κριτική θεώρηση (Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2019 – Σεμινάρια του Τομέα 
Λαογραφίας / θεματική ενότητα «Το παρελθόν στο παρόν: διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις», του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). 
387.  
 
 
ΙΙ. Στο πλαίσιο της εκλαΐκευσης των πορισμάτων της επιστήμης ανέλαβα ημίωρη 
δεκαπενθήμερη ραδιοφωνική εκπομπή, στην ΕΡΑ Κομοτηνής, με τίτλο «Μουσικός 
Περίπλους», που περιλάμβανε σχολιασμένη ελληνική παραδοσιακή μουσική 
(Δεκέμβριος 1994 - Ιούνιος 1995). Συμμετείχα επίσης σε τηλεοπτικές (ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2,  
ΝΕΤ, ΕΤ3, ΑΝΤ 1, ΜΕGA, ALTER, ALFA, BLUE SKY, ΤΗΛΕΑΣΤΥ, ΚΟΝΤΡΑ) 
και ραδιοφωνικές (σε ραδιοφωνικούς σταθμούς των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, της 
Σάμου, της Κομοτηνής, της Αλεξανδρούπολης, της Χίου και της Κύπρου και στους 
Ραδιοφωνικούς Σταθμούς της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Πειραϊκής Εκκλησίας και 
Real FM) εκπομπές με λαογραφικό - επετειακό περιεχόμενο. Συχνά εμφανίζομαι και 
σε τηλεοπτικές εκπομπές και συζητήσεις με λαογραφικό περιεχόμενο, σε διάφορους 
τηλεοπτικούς σταθμούς των Αθηνών (ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΝΕΤ, ΝΕΡΙΤ, ΑΝΤ1, MEGA, 
ALTER, ALPHA, STAR, EXTRA-3, ΚONTRA, ΤΗΛΕΑΣΤΥ, Δημόσια 
Τηλεόραση), αλλά και της ελληνικής επαρχίας (ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΗ TV, 
ΞΑΝΘΗ TV, ΘΑΡΡΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΩ κ.λπ).  
 
 

12. Βιογραφικά δεδομένα και αποδοχή του έργου μου              
 
               α. Ειδικά επιστημονικά μελετήματα για το έργο μου 
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Γ. Πετρόπουλος, «Εκ των συγγραφών του πανεπιστημιακού Μανόλη Βαρβούνη», Τρίτη 
Χιλιετία 45 (2010), σ. 15-16 - Γ. Πετρόπουλος, «Εκ των συγγραφών του πανεπιστημιακού 
Μανόλη Βαρβούνη», Τρίτη Χιλιετία 46 (2010), σ. 31-32 – Γ. Πετρόπουλος, «Εκ των 
συγγραφών του πανεπιστημιακού Μανόλη Βαρβούνη, IV», Παριανά 122 (2011), σ. 344-346 
- Γ. Βοϊκλής, «Λαογραφία και θρησκευτικός τουρισμός. Πέντε νέα βιβλία του Μανόλη Γ. 
Βαρβούνη», Μεθόριος 41 (2011), σ. 70-72 - Γ. Πετρόπουλος, «Εκ των συγγραφών του 
πανεπιστημιακού Μανόλη Βαρβούνη», Τρίτη Χιλιετία 56 (2013), σ. 13-15 – Γ. Πετρόπουλος, 
«Κείμενα θρησκευτικής λαογραφίας», Παριανά 134 (2014), σ. 344-347 – Γ. Βοϊκλής, «Λαϊκή 
θρησκευτικότητα και θρησκευτική λαογραφία. Τρία νέα βιβλία του Μανόλη Γ. Βαρβούνη», 
Μεθόριος 53 (2014), σ. 49-50 – Ν. Μαχά- Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή του ελληνικού 
λαϊκού πολιτισμού μέσα από το ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη Γ. 
Βαρβούνη», Παριανά 138 (2015), σ. 232-238 – Γ. Χ. Κούζας, «Θρησκευτικότητα και 
αστικός χώρος: νεότερες μελέτες για τη θρησκευτική ζωή στις πόλεις», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 513-519 - Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Ο καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και η προσφορά 
του στην έρευνα της θρησκευτικής λαογραφίας», Δωδεκάνησος. Επίσημον Δελτίον των εν 
Δωδεκανήσω Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου 7: 13 (2015), σ. 461-490 - Αδαμ. 
Κουμιώτου, «Αναφορά στην προσωπικότητα και το έργο του Καθηγητή Μαν. Γερ. 
Βαρβούνη», Ικαριακά 112 (2015), σ. 40-42 – Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. 
Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 85-97 – Αριστ. Δουλαβέρας, «Ο 
Καθηγητής Μανόλης Γ. Βαρβούνης και το έργο του», Παριανά 143 (2016), σ. 381-387. 
Βασιλ. Χρυσανθοπούλου, «Από τη λαϊκή λατρεία στην τελετουργία και τη θρησκευτική 
συμπεριφορά: η ‘μεταβαλλόμενη συνέχεια’ των λαογραφικών προσεγγίσεων», στον τόμο 
Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή 
στο διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 296-297. Άννα Λυγερά, Σάμος: μια ερευνητική 
προσέγγιση της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Άνω Βαθύ Σάμου 2018 (μεταπτ. διατρ.: 
ΕΑΠ), σ. 93-94.  
 
               β. Τιμητικές εκδηλώσεις για το έργο και την προσφορά μου 
 

1. Εκδήλωση του Δήμου Βαθέος Σάμου για τη βράβευση της επιτόπιας λαογραφικής 
έρευνάς μου στη Χώρα της Σάμου – Σάμος, 5 Νοεμβρίου 1987. Ομιλήτρια: Μ. 
Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Λαογραφίας του Τμήματος 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.  

2. Εκδήλωση του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών για την απονομή του βραβείου 
«Πυθαγόρας ο Σάμιος» - Σάμος, 9 Δεκεμβρίου 2006. Ομιλητής: Νικ. Γεωργίου, 
Πρόεδρος του Συνδέσμου. 

3. Εκδήλωση για την επίδοση του Βραβείου «Ειρήνης και Φιλίας» της Μ. Κ. Ο 
«Λυσσιστράτη – Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2009. Ομιλητής: Μαν. Κάρλας, Νομάρχης 
Σάμου. 

4. Εκδήλωση για την επίδοση τιμητικής πλακέτας από τον «Εξωραϊστικό Πολιτιστικό 
Σύλλογο Χώρας – Ποτοκακίου (Σάμου) ‘Η Ειρήνη’» – Χώρα Σάμου, 4 Αυγούστου 
2011. Ομιλητές: Πλ.-Στ. Σπύρου, δάσκαλος και Γ. Χ. Κούζας, δρ. λαογραφίας. 

5. Τιμητική εκδήλωση για την βράβευση του εκδοτικού έργου μου για τη Σάμο από την  
«Εν Αθήναις Αδελφότητα των Σαμίων» – Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013. Ομιλητές: Μ. 
Γ. Σέργης, Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας ΔΠΘ και Ν. Μαχά-Μπιζούμη, δρ. 
λαογραφίας. 

6. Τιμητική εκδήλωση για το ερευνητικό και συγγραφικό μου έργου περί Σάμου από 
τον «Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης» του Δήμου Σάμου 
(ΔΟΠΟΝΑΣ). – Σάμος, 20 Νοεμβρίου 2013. Ομιλητές: Ελπίδα Κατσικογιάννη, 
φιλόλογος και Μαν. Πυργιώτης, διευθυντής Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Σάμου. 
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7. Εκδήλωση του «Ιδρύματος Ευθαλίας και Σταύρου Καλφιώτη», για την απονομή του 
από τον Πρόεδρό του κ. Σωτ. Βλαχογιάννη, για το βιβλίο μου σχετικά με τον 
ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και τον τουρισμό – Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2013. Ομιλητές: 
Γ. Χ. Κούζας, δρ. λαογραφίας και Ν. Μαχά-Μπιζούμη, δρ. λαογραφίας, διδάσκουσα 
ΑΤΕΙ Αθηνών. 

8. Εκδήλωση για την επίδοση του Α΄ Βραβείου του «Ιδρύματος Παιδαγωγικών 
Μελετών και Εφαρμογών», για το ξενόγλωσσο έργο μου και την προσφορά μου 
στην διεθνή διάδοση και μελέτη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού – Αθήνα, 15 
Ιουνίου 2015. Ομιλητές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Καθηγητής Λαογραφίας του 
Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Ν. Μαχά-Μπιζούμη, 
δρ. λαογραφίας, διδάσκουσα ΑΤΕΙ Αθηνών. 

9. Εκδήλωση για την επίδοση του Βραβείου Γραμμάτων και Τεχνών «Επίκουρος» του 
«Κοινωφελούς Ιδρύματος Κων. και Μαρία Ζημάλη», για την προσφορά μου στην 
μελέτη της ιστορίας και της λαογραφίας της Σάμου – Σάμος, 8 Αυγούστου 2015. 
Ομιλητές: Αδ. Κουμιώτου, Λέκτωρ Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Χρ. Λάνδρος, προϊστάμενος των ΓΑΚ – 
Αρχείων Σάμου. 

10. Εκδήλωση για την επίδοση τιμητικής πλακέτας του Trakya Üniversitesi / Sosyal 
Bilimler Enstitüsü / Görsel Kültür Anabilim Dalı (Πανεπιστήμιο Θράκης, 
(Μεταπτυχιακό) Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών, Τομέας Οπτικού Πολιτισμού) – 
Αδριανούπολη, 4 Μαΐου 2016. Ομιλητής: Καθηγητής Engin Beksaç, Πρόεδρος του 
Τμήματος.  

11. Τιμητική εκδήλωση της «Αδελφότητας των εν Αθήναις Σαμίων» για το έργο και την 
προσφορά μου στη Σάμο, την ιστορία και τον πολιτισμό της – Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 
2016. Ομιλητής: Αριστείδης Δουλαβέρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας 
του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Προϊόντων του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

12. Εκδήλωση για την επίδοση τιμητικής διάκρισης και πλακέτας από το «Ινστιτούτο 
Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου», του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών – Κάρπαθος, 13 Νοεμβρίου 2016. Ομιλητής: Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, ομότιμος Καθηγητής Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 

13. Τιμητική εκδήλωση για το έργο και την προσφορά μου από τον «Σύλλογο Σαμίων 
Θεσσαλονίκης ‘Ο Πυθαγόρας’» - Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2016. Ομιλητής: 
Παν. Τζουμέρκας, Επίκουρος Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ανωτάτης 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. 

14. Τιμητική εκδήλωση για την εικοσιπενταετία μου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης και την προσφορά μου στη θρακική λαογραφική και φιλολογική έρευνα και 
βιβλιογραφία, από το «Αρχείο Θρακικής Λογοτεχνίας» του «Εθνολογικού Μουσείου 
Θράκης» - Αλεξανδρούπολη, 8 Φεβρουαρίου 2017. Ομιλητές: Μ. Γ. Σέργης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας ΔΠΘ και Αθαν. Β. Κούγκουλος, δρ. φ. 

15. Εκδήλωση για την αναγόρευσή μου ως Επίτιμου Καθηγητή της Σχολής Ξένων 
Γλωσσών και Φιλολογιών, στο Τμήμα Κλασικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, 
του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία - Facultăţii de Limbi şi 
Literaturi Străine - Departamentul   de Filologie Clasica şi Neogreacă (Faculty of 
Foreign Languages and Literatures / Classical and Modern Greek Philology 
Department) University of Bucharest – Βουκουρέστι, 30 Μαρτίου 2017. Ομιλητής: 
Tudor Dinu, Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου. 

16. Τιμητική εκδήλωση του Institute of Ethnography της Serbian Academy of Sciences 
and Arts (SASA) [ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА - СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА 
И УМЕТНОСТИИЗ БЕОГРАДА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА], για την απονομή σε μένα 
του τίτλου του Honorary Research Fellow για την προσφορά μου στην έρευνα της 
ελληνικής και βαλκανικής λαογραφίας και στην ανάπτυξη των ελληνικών 
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λαογραφικών σπουδών – Βελιγράδι, 6 Οκτωβρίου 2017. Ομιλήτρια: Gordana 
Blagojević, Κύρια Ερευνήτρια του Ινστιτούτου.  

17. Τιμητική εκδήλωση της AHEPA (American Hellenic Progressive Educational 
Association) για την συμβολή μου στη μελέτη και προβολή του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού σε διεθνές επίπεδο, με την αφορμή του εορτασμού των 95 χρόνων από 
την ίδρυσή της (1922-2017) – Αθήνα, Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, 26 
Νοεμβρίου 2017. Ομιλητής: Παν. Ριζόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος 
της Οργάνωσης. 

18. Τιμητική εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, του 
Πολιτιστικού Οργανισμού «Μαγνήτων Κιβωτός» και της «Ακαδημίας Λαϊκού 
Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας» για την συμβολή μου στην μελέτη του ελληνικού 
λαϊκού πολιτισμού και της ελληνορθόδοξης παράδοση – Βόλος, 18 Ιουνίου 2018. 
Ομιλητές: Μαρία Γκασούκα, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, π. 
Δανασκηνός Κυαμέτης, Πρωτοσύγκελλος Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και 
Αλμυρού, Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος, Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού. 

19. Εκδήλωση του «Πολιτιστικού Ιδρύματος Δωδεκανήσου ‘Κλεόβουλος ο Λίνδιος’», 
με σκοπό την επίδοση τιμητικού διπλώματος και του χρυσού μεταλλίου του 
Ιδρύματος, για την συμβολή μου στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού και της 
εκκλησιαστικής παράδοσης των Δωδεκανήσων – Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2018. 
Ομιλητής: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, ομότιμος Καθηγητής Λαογραφίας του Τμήματος 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 

20. Εκδήλωση για την επίδοση του χρυσού μεταλλίου του «Ινστιτούτου Λαϊκού 
Πολιτισμού Καρπάθου», του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, για την προσφορά μου στην ελληνική Λαογραφία – 
Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2018. Ομιλητής: Γ. Χ. Κούζας, δρ. λαογραφίας. 

21. Τελετή υποδοχής μου ως τακτικού μέλους στην Academia Scientiarum at Artium 
Europaea (European Academy of Sciences et Arts) – Salzburg, 2 Μαρτίου 2019, St. 
Peter’s Abbey. Ομιλητής: Prof. Dr. Dr. h.c. Felix Unger, Πρόεδρος της Ακαδημίας.   
 
γ. Ειδικοί επιστημονικοί και τιμητικοί τόμοι για το έργο μου 

 
1. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το 

έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, 2018 (β΄ έκδοση), εκδ. Ινστιτούτο 
Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων, αρ. 13 
– εκδ. Πορεία, σελ. 218 [με κείμενα των Μ. Γ. Μερακλή, Αρ. Δουλαβέρα, Μηνά Αλ. 
Αλεξιάδη, Αδαμ. Κουμιώτου, Ν. Μαχά – Μπιζούμη, Γ. Χ. Κούζα, Χρ. Λάνδρου, 
Παν. Τζουμέρκα, Μ. Γ. Σέργη, Tudor Dinu και Θαν. Κούγκουλου]. 
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ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ 
 
 

 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ  ΕΡΓΟ 
Ι. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
 
1. Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Σάμου. 
Αθήνα 1992, σσ. 352 (εκδ. Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος 
Δημητρίου») [διδακτορική διατριβή, α΄ δακτυλογραφημένη έκδοση: Αθήνα 
1991, σσ. 440]  
 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή, αποτελεί τη δημοσιευμένη μορφή της διδακτορικής μου 
διατριβής, που εγκρίθηκε το 1991 από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Αφορά τη λαική λατρεία και τη θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων μιας 
νησιωτικής κοινότητας με λαογραφικό ενδιαφέρον, εξ αιτίας των πληθυσμιακών αλλαγών 
και των ποικίλων πολιτισμικών επιδράσεων που δέχεται, ιδίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Οι μεταβολές αυτές, που λόγω της αύξησης του τουριστικού ρεύματος εντάθηκαν 
μετά το 1970, επηρέασαν και την θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων του νησιού, κατά 
τρόπο που εξετάζεται στην παρούσα εργασία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αποδελτιώθηκε 
η σχετική βιβλιογραφία, γενική και τοπική, όπως επίσης και οι τοπικές εφημερίδες, από 
δημόσιες ή ιδιωτικές βιβλιοθήκες και συλλογές. Κατόπιν μελετήθηκαν οι χειρόγραφες 
συλλογές πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από τα Σπουδαστήρια Λαογραφίας των 
Πανεπιστημίων Αθηνών, Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας και το Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, 
καθώς και σχετικά έγγραφα από το Ιστορικό Αρχείο Σάμου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και το Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου. Παραλλήλως έγινε επιτόπια έρευνα στη Σάμο: 
τα χρόνια 1984-1985 μελετήθηκε δειγματοληπτικά το χωριό Χώρα, ενώ από τον Αύγουστο 
1988 ως τον Σεπτέμβριο 1990 καλύφθηκε το σύνολο των οικισμών του νησιού. Σε γενικές 
γραμμές ακολουθήθηκε η πρόταση του Sigurd Erixon για τη διττή βίωση του πολιτισμού 
τόσο από τον φορέα του, όσο και από τον μελετητή του (culture vecue). Η εργασία διαιρείται 
σε έξι κεφάλαια και συνοδεύεται από πρόλογο, εισαγωγή, συμπεράσματα, βιβλιογραφία και 
παράρτημα πινάκων. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι παράγοντες τόπος, ιστορική 
συγκυρία και άνθρωπος. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη, η οργάνωση 
και η διοίκηση της Εκκλησίας της Σάμου, η θέση των ιερέων, η ύπαρξη ναϊκών κτισμάτων, η 
ενοριακή ζωή, η ύπαρξη και χρήση εικονοστασίων και η δράση των ετεροδόξων και των 
παλαιοημερολογητών στο νησί. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι λειτουργικές πράξεις, 
δημόσιες ή ιδιωτικές, τα πανηγύρια, οι επίσημοι εορτασμοί αγίων και οι περιπτώσεις 
νεοεισηγμένων θρησκευτικών τελετών στο νησί. Στο τέτερτο κεφάλαιο εξετάζονται οι 
λατρευτικές δραστηριότητες μέσα στην οικογένεια, η πίστη και η λατρεία στην Παναγία και 
τους αγίους, οι ποικίλες λατρευτικές πράξεις που αποσκοπούν στην επαφή του ανθρώπινου 
και του θεικού παράγοντα, η χρήση φυλακτών, η λατρεία των εικονισμάτων και η σχέση της 
θρησκευτικότητας με την επαγγελματική ζωή. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται η 
θρησκευτικότητα στους σταθμούς της ανθρώπινης ζωής (γέννηση – γάμος - θάνατος) και 
στον κύκλο του χρόνου (1η Σεπτεμβρίου - τέλος Αυγούστου). Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο 
εξετάζονται οι δημώδεις παραδόσεις των κατοίκων του νησιού που σχετίζονται με τη 
θρησκευτική τους ζωή. Η εξέταση όλων των παραπάνω οδηγεί στη διαπίστωση μιας τάσης 
υποχώρησης των παραδοσιακών εκδηλώσεων της θρησκευτικής συμπεριφοράς των 
κατοίκων της Σάμου, σε δύο, θα έλεγα, φάσεις (1940-1960, 1960 κ. εξ.) με κάποια σχετική 
αναχαίτηση στα μέσα της δεκαετίας του '80. Οδηγεί όμως και στη διαπίστωση μιας 
αξιόλογης παρουσίας του θρησκευτικού συναισθήματος των κατοίκων, με διαφορές ανάμεσα 
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στους αστικοποιημένους οικισμούς και τα χωριά, με περιορισμένη δημιουργία νέων εθίμων, 
οφειλομένων στους μεικτούς γάμους Σαμίων και τουριστών, κυρίως μετά τα μέσα της 
δεκαετίας 1970-1980. 
 
Κρίσεις: Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 30 (1993), σ. 59 [Αντ. Τζιώτης] / Μεσημβρινή 5609 
(1993), σ. 16 [Αλ. Σαββίδης] / Σαμιακή 1460 (1993), σ. 6 [Έλσα Χίου] / Σαμιακόν Βήμα 
2876 (1993), σ. 1-3 [Θ. Σαρρηγιάννης] / Η Σημερινή (1993), σ. 14 [Κ. Χρυσάνθης] / Σαμιακή 
Επιθεώρηση 41 (1993), σ. 101-102 [Μ. Γ. Μερακλής] / Σαμιακή Επιθεώρηση 41 (1993), σ. 
150-151 [Γρ. Κάρλα] / Ελευθεροτυπία 807 (1993), σ. ΧV / Παρατηρητής της Θράκης 816 
(1993), σ. 4 [Ξ. Κατσαρή] / Νέα Εστία 134 (1993), σ. 1105-1106 [Αλ. Σαββίδης] / Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο 24 (1993), σ. 283-284 [Κ. Σπανός] / Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 34 (1993), σ. 43 
[Γρ. Κάρλα] / Πρωϊνή Άρτας (1993), σ. 3 [Δ. Ράπτης] / Απόπλους 10-11 (1993), σ. 266-267 
[Θ. Σαρρηγιάννης - Κ. Ζαχαρίου] / Παρνασσός 35 (1993), σ. 584-586 [Ασπ. Μίχα-Λαμπάκη] 
/ Πρωϊνός Λόγος (1993), σ. 2 [Δ. Ράπτης] / Λαογραφία 36 (1990-1992), σ. 353 [Δ. Σ. 
Λουκάτος] / Λαογραφική Κύπρος 45 (1995), σ. 180-182 [Ν. Παναγιώτου] / Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde 97 (1994), σ. 324-326 [W. Puchner] / Ηπειρωτική Εστία 43 (1994), 
σ. 15 [Μ. Μιχαήλ-Δέδε] / Demos 31: 3 (1994), σ. 213 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Αλ. Σαββίδης, «Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδος της σαμιακής ιστορίας», Σαμιακές 
Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 29 σημ. 6, σ. 34 σημ. 25. Αλ. Σαββίδης, «Η μεσαιωνική Σάμος στις σελίδες 
ενός νέου βιβλίου», Σαμιακές Μελέτες 1 (1993-1994), σ. 122, σ. 123. Μεν. Ζαφειρίου, «Αφιερωτικές 
πράξεις και εικονικά πωλητήρια», Σαμιακές Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 77, σ. 78, σ. 79, σ. 82, σ. 83, σ. 
90, σ. 99. Μεν. Ζαφειρίου, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου. Αθήνα 1995, σ. 12, 22, 661. Μεν. 
Ζαφειρίου, «Μαυρατζωσταυριώτικα», Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 482. Χρ. Λάνδρος, 
«Ονομαστικός κατάλογος των εν Σάμω ιερέων, ιερομονάχων και μοναχών. Μια απογραφή των 
κληρικών της Σάμου το 1830», Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος για το Νικόλαο Α. Δημητρίου. Αθήνα 
1992, σ. 397, 398, 402. Σ. Λαΐου, «Αφιερωτήρια έγγραφα των μονών της Σάμου», Πρακτικά ΙΔ΄ 
Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη 1994, σ. 204, σ. 206. Σ. Λαΐου, Ottoman documents 
relating to the history of Samos, 1581-1793. Birmingham 1994, σ. 2, σ. 42. Σ. Λαΐου, Πτυχές του 
οικονομικού και κοινωνικού βίου της Σάμου ως βακουφίου. Θεσσαλονίκη 2000 (διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 
203, σ.  218, σ. 279. Σ. Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο. Θεσσαλονίκη 2002, σ. 15, σ. 
146, σ. 154, σ. 222. Δ. Ράπτης, «Προχριστιανικές επιβιώσεις Μυροφύλλου Τρικάλων», Τρικαλινά 14 
(1994), σ. 272, σ. 276, σ. 291, σ. 308. Byzantinoslavica 54 (1991), σ. 161. Ιω. Προμπονάς, «Τα 
τοπωνύμια της Σάμου και η περί ερημώσεώς της θεωρία», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος από τα 
βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα» 2. Αθήνα 1998, σ. 382. V. Zaykovsky, «Ήθη και έθιμα του 
Δωδεκαημέρου», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα» 2. Αθήνα 
1998, σ. 398. V. Zaykovsky, Συμβολή στη λαογραφική και εθνογλωσσική μελέτη των εορτολογίων των 
Ελλήνων και των Σλάβων. Αθήνα 1998 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 282. Ευ. Αυδίκος, «Παπάς και χατζής. 
Ευχές και κοινωνικές αξίες στη Σάμο», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι 
σήμερα» 2. Αθήνα 1998, σ. 34, σ. 39. Ευ. Αυδίκος, Από τη Μαρίτσα στον Έβρο. Αλεξανδρούπολη 
1998, σ. 27, σ. 178, σ. 276. Ευ. Αυδίκος, Χάλασε το χωριό μας χάλασε. Αλεξανδρούπολη 2002, σ. 61, 
σ. 262. Στ. Γουλούλης, «Τα εγκαίνια της Κωνσταντινουπόλεως», Βυζαντινός Δόμος 8-9 (1995-1997), 
σ. 164. Μ. Γ. Σέργης, Λαογραφικά των εκλογών (1920-1981) από ένα ναξιώτικο χωριό. Αθήνα 1998, σ. 
115. Μ. Γ. Σέργης, Εφημερίδες και λαογραφία. Αθήνα 1999 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 465. Μ. Γ. Σέργης, 
Ο Ζακύνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος και ο λαϊκός πολιτισμός του 16ου αι. Αθήνα 2000, σ. 199. 
Μ. Γ. Σέργης, «Η Σίφνος των αρχών της δεκαετίας του 1880», Πρακτικά Α΄Διεθνούς Σιφναϊκού 
Συμποσίου 3. Αθήνα 2001, σ. 484, σ. 488. Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Θεατρολογικά. Μελετήματα για 
το λαϊκό θέατρο. Αθήνα 1998, σ. 274. Internationale Volkskundliche Bibliographie 1994. Bonn 1997, 
σ. 152. Γ. Βοϊκλής, Εκκλησιαστικά και ιστορικά της Σάμου. Θεσσαλονίκη 1999, σ. 277. Ευρ. 
Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Τα στέφανα του γάμου στη νεώτερη Ελλάδα. Αθήνα 1999 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), 
σ. 187. Β. Πούχνερ, Theatrum Mundi. Αθήνα 2000, σ. 21. Δημ. Τσιανικλίδης, Η Μητρόπολις και ο 
Ελληνισμός της Σηλυβρίας. Θεσσαλονίκη 2000 (διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 79, σ. 343. Αλ. Φλωράκης, 
«Βουρβουλάκοι στη Μύκονο στα τέλη του 19ου αι.», Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 5 (2003), σ. 92. 
Στ. Γουλούλης, «Ρίζα Ιεσσαί». Ο σύνθετος εικονογραφικός τύπος (13ος - 18ος αι.). Θεσσαλονίκη 2007 
(διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 279, σημ. 296, 298. Ελ. Ζαχαρίου-Μαμαλίγκα, Τα πανηγύρια στη Σύμη. Ρόδος 
2005, σ. 89. Ευ. Αυδίκος, «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας Αθαμανίας: μετάβαση από τη 
μεθοριακότητα του άλλου τόπου στην αναπαραγωγή της τζιουρτζιώτικης συλλογικότητας», Τρικαλινά 
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26 (2006), σ. 592 σημ. 88. Χρ. Οικονομόπουλος, Ελληνικό Λαογραφικό Λεξικό για τη μάνα και το 
παιδί. Αθήνα 1999, σ. 278 σημ. 14. Ευρ. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Μνήμης τεκμήρια. Αθήνα 2004, σ. 173 
σημ. 25α, σ. 351. Ν.-Μ. Ψυλάκη, Το ψωμί των Ελλήνων. Ηράκλειο 2001, σ. 432 σημ. 44, σ. 437 σημ. 
11, σ. 438 σημ. 19. Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, «Λαογραφικά της Γουριάς», Ευεργεσίη. Τόμος 
χαριστήριος στον Π. Ι. Κοντό 2. Αθήνα 2006, σ. 827 σημ. 20. Μ. Γ. Σέργης, «Η αποκατάσταση των 
προσφύγων στη Δυτική Θράκη (1923-1930)», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Θράκη. Ιστορικές και 
λαογραφικές προσεγγίσεις του λαϊκού πολιτισμού της. Αθήνα 2006, σ. 338 σημ. 111. Αντ. Μαρμαρινός, 
Ο ιερός χώρος στην πόλη. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.:ΕΜΠ), σ. 278. Κ. Λούσκου - Ευ. Νικολιδάκης, Το 
πανηγυράκι της Αράχωβας και η ελληνική παράδοση. Αράχωβα 2006, σ. 470. Γ. Κούζας, «Όψεις της 
σύγχρονης θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων της Νάξου», στο Μ. Γ. Βαρβούνης - Μ. Γ. 
Σέργης (επιμ.), Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημ. Β. Οικονομίδη. Αθήνα 2007, 
σ. 276 σημ. 19, σ. 279 σημ. 35, σ. 280 σημ. 36, σ. 286 σημ. 65. Κ. Πρωτοπαπά, Έθιμα του 
παραδοσιακού γάμου στην Κύπρο 2. Λευκωσία 2005, σ. 489. Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Δένδρα – 
φυτά - άνθη στον λαϊκό πολιτισμό των νεωτέρων Ελλήνων. Αθήνα 2006, σ. 565-566. Μ. Τσούπη, Η 
κοινωνική διάσταση της (δια)τροφής στην παραδοσιακή κοινότητα. Πάπιγκο Ζαγοριού (19ος - 20ός αι.). 
Γιάννενα 2007, σ. 92 σημ. 120. Ελ. Ζαχαρίου-Μαμαλίγκα, «Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πανορμίτης και 
οι Συμιακοί», Λαογραφία 39 (1998-2003), σ. 365. Θ. Δ. Σαρρηγιάννης, «Οι παρασκευαστές της γιορτής 
άξιοι συνεχιστές της παράδοσης», Σαμιακή Ηχώ 95 (8 Νοεμβρίου 2003), σ. 9. Σ. Τόσκα-Κάμπα, «Οι 
παραδοσιακοί χοροί της Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 282. Αν. Παπακυπαρίσσης, 
«Όψεις της κοινωνικής ζωής της Σάμου από σύγχρονες αυτοβιογραφικές μαρτυρίες», Σαμιακές 
Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 257 σημ. 8, σ. 274 σημ. 96. Αθ. Π. Παπαδόπουλος, Οι λαϊκές περί θανάτου 
δοξασίες και τα ταφικά έθιμα των Ελλήνων από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη 2007, σ. 399. 
Ιω. Πραντσίδης - Δ. Πραντσίδης - Χρ. Παπακώστας, «Ο γάμος ως χορευτικό δρώμενο στο παρελθόν 
και σήμερα. Η περίπτωση των προσφύγων Ακμπουναριωτών στο Αιγίνιο Πιερίας», Revue des Études 
Neohelleniques (2007), σ. 23. Χαρ. Πασσαλής, «Οι νεοελληνικές επωδές και το πρόβλημα ορισμού του 
είδους», Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Ο λαϊκός πολιτισμός των χωρών της Μεσογείου (19ος - 20ός 
αι.). Ηράκλειο 2004, σ. 6 σημ. 27. Μ. Γ. Σέργης, Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός πολιτισμός τον 16ο 
αιώνα: η περίπτωση του Παχωμίου Ρουσάνου. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 267. Γ. Κούζας, «Αναφορά στη 
θρησκευτικότητα των Ποντίων στο Βατούμ της Γεωργίας κατά τη Σοβιετική περίοδο», στο Μ. Γ. 
Σέργης (επιμ.), Πόντος. Θέματα Λαογραφίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αθήνα 2008, σ. 217 σημ. 4, σ. 
226 σημ. 84. Αγγ. Κομποχόλη, Θρησκευτική και κοσμική λαϊκή διήγηση. Αλληλεπιδράσεις. Το 
παράδειγμα του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη. Αθήνα 2008 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 302. Γ. Ι. 
Θανόπουλος, Ο Νίκος Γκάτσος και η ελληνική λαϊκή παράδοση. Αθήνα 2008, σ. 192. Ανθή Σαχά, 
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30 σημ. 101, σ. 49. Ελ. Ιωαννίδου, Εθνο – αρχαιολογικές έρευνες στην Ξάνθη. Αναζητώντας τη ‘μακρά 
διάρκεια’ σε ορεινές κοινότητες. Θεσσαλονίκη 2006 (διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 209. Ιω. Πραντσίδης, Ο 
παραδοσιακός χορός στις κοινότητες των Ακμπουναριωτών στο Γκενεράλ Ίντζοβο Βουλγαρίας και στο 
Αιγίνιο Πιερίας. Συγκριτική λαογραφική προσέγγιση. Αθήνα 1995 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 167. Στ. 
Καραγιάννη, Η διατροφή στον εποχικό κύκλο στη Σάμο και στα Μέγαρα Αττικής. Αθήνα 2004 (μεταπτ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 268. Παναγ. Κουκουβέτσου, Τα προσκυνητάρια του ελληνικού τόπου. Σημάδια του 
χθες και του σήμερα. Ενδεικτικές επισημάνσεις. Αθήνα 2008 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 89. Μαρία 
Καλτσά, Το ναξιακό οικιακό εικονοστάσι. Αθήνα 2001 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 204. Άννα Κυδώνη, 
Η παραδοσιακή γαμήλια διατροφή στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου βάσει πρωτογενούς υλικού. 
Ενδεικτικές επισημάνσεις. Αθήνα 2001 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 94. Κασσιανή – Μαρία Κονταξή, 
Εθιμικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στην Αιτωλοακαρνανία: ιστορική και συγχρονική προσέγγιση. 
Αθήνα 2011 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 153. Μερ. Βολονάκης, Το πανηγύρι του προφήτη Ηλία του 
Ψηλού στην Κάλυμνο: λατρεία και παράδοση. Αθήνα 2007 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 247. Αργυρώ – 
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Ευτυχία Μοίρα-Μωραγιάννη, Το πανηγύρι της αγίας Παρασκευής στην Εύβοια άλλοτε και τώρα με 
συγκριτική παραβολή και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Αθήνα 2008 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 270. 
Χρυσ. Βυργιώτη, Τα εξωκκλήσια της περιοχής του Μαραθώνα: θρησκευτικές συμπεριφορές σε τόπους 
λαϊκής λατρείας μεταξύ αγροτικού και αστικού χώρου. Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 223. Αν. 
Βασδέκη, Η λατρευτική συμπεριφορά στη γιορτή της αγίας Μαρίνας στην Ήπειρο (1850 – 1950). Αθήνα 
2007 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 168. Χρ. Αρβανίτης, «Η ιερότητα των συμβόλων ως πολιτισμική 
αναγκαιότητα της ανοικτής κοινωνίας», Επιστημονική Επετηρίδα Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 
Ηρακλείου Κρήτης 2 (2012), σ. 265 σημ. 21. Αρχιμ. Καλλίστρατος – Κωνσταντίνος Οικονόμου, Ι. Μ. 
αγίου Γεωργίου Σκύρου – Μετόχιο της Μεγίστης Λαύρας (13ος – 19ος αι.). Αθήνα 2002 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 10. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 
(2016), σ. 85 σημ. 1. M. G. Sergis, «Memories and Oblivion: an occupied village in the Rhodopes 
(Western Thrace, Greece, 1941–1944)», РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Институт этнологии 
и антропологии им. НН Миклухо-Маклая 2: 34 (2016), σ. 150. Στ. Αποστολάκης, «Λαϊκοί θρήνοι 
και μοιρολόγια της Κρήτης για πολυπρόσωπα θανατηφόρα δυστηχήματα», στον τόμο Κ. Μουτζούρης 
(επιμ.), Τα κρητικά μοιρολόγια. Μνήμη Σήφη Κοσόγλου, Χρίστου Μακρή και Οδυσσέα Τσαγκαράκη. 
Πρακτικά συνεδρίου. Ανώγεια 2016, έκδ. Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, σ. 254. Όλγα – Ευτυχία 
Σαριγιαννίδου, «Αναπαραστάσεις Θρησκευτικής Λαογραφίας μέσα από τα νέα σχολικά εγχειρίδια της 
θρησκευτικής αγωγής», στο Στ. Γρόσδος (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών – 
Σχολικά εγχειρίδια. Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 3. Αθήνα 2016, σ. 277. Χρ. Λάνδρος, 
Σαμιακά έντυπα μονόφυλλα, 1832 – 1915 1. Εισαγωγή, έντυπα μονόφυλλα 1832 – 1870. Αθήνα 2016, σ. 
LIV σημ. 152. Χρ. Τέφου, «Η εκκλησιαστική αργυροχρυσοχοΐα μέσα από το εργαστήριο Σταυρινού», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 135 σημ. 1. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην 
καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 964. Ευ. Αυδίκος, Εορταί και πανηγύρεις. Σύνορα, λαϊκά 
δρώμενα και τελετές. Θεσσαλονίκη 2017, σ. 247 σημ. 823, σ. 338. Ευ. Αυδίκος, Προφορική ιστορία και 
λαϊκές μυθολογίες. Αθήνα 2017, σ. 204 σημ. 262, σ. 342. W. Puchner, Performanz und Imagination in 
der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 302 σημ. 10, σ. 317 
σημ. 62, σ. 382 σημ. 301. Ευαγγ.-Αικ. Αγγελή, Μνήμες και σιωπές της πόλης της Άρτας για την τοπική 
εβραϊκή κοινότητα. Ιωάννινα 2017, σ. 85 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Παντελεήμων 
Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων 
της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 29 σημ. 71, σ. 52 σημ. 
130, σ. 57 σημ. 145, σ. 133 σημ. 399, σ. 372. Βασιλ. Χρυσανθοπούλου, Τόποι μνήμης στην 
καστελλοριζιακή μετανάστευση και διασπορά. Αθήνα 2017, σ. 218, σ. 453. Γ. Χ. Κούζας, Η επαιτεία 
στην πόλη. Μορφές οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης – ταυτότητες. Αθήνα 2017, σ. 704 σημ. 1091, 
σ. 896. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο καθηγητής Μανόλης Γ. Βαρβούνης και το έργο του», στον τόμο Μηνάς 
Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 17. Παν. Τζουμέρκας, «Η προσωπικότητα και η επιστημονική προσφορά του 
καθηγητή Μανόλη Γερ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 96. Μ. Γ. Σέργης, 
«Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 112-113. Βασιλ. Χρυσανθοπούλου, «Από τη λαϊκή λατρεία στην τελετουργία 
και τη θρησκευτική συμπεριφορά: η ‘μεταβαλλόμενη συνέχεια’ των λαογραφικών προσεγγίσεων», 
στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια 
συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 306. Κ. Παπαδάκης, Λαϊκή πίστη και λατρεία. 
Άγιοι θεράποντες με «ειδικό» χάρισμα ιαμάτων. Προστάτες, έφοροι και επόπτες της Ορθοδόξου 
Ελληνικής Εκκλησίας (θεολογική – λαογραφική μελέτη). Αθήνα 2018, σ. 30 σημ. 51, σ. 181 σημ. 431, σ. 
440. Ι. Ε. Στεφανής, Ερμηνευτικό λεξικό (αντι)θρησκευτικής ορολογίας, www. lexicostefani. gr (2018). 
Χαρ. Πασσαλής, Νεοελληνικές επωδές. Η δύναμη του άρρητου λόγου στην ελληνική παράδοση. 
Θεσσαλονίκη 2016, σ. 400. J. B. Barron, From Samos to Soho. The unorthodox life of Joseph 
Georgirenes, a Greek Archbishop. Bern 2017 (εκδ. Peter Lang, στη σειρά Andr. Louth – D. Ricks 
(εκδ.), Byzantine and Neohellenic Studies, αρ. 12), σ. 84 σημ. 27, σ. 369. 
 
  
2. Επωδές και Κατάδεσμοι από την Ανατολική Σάμο. Αθήνα 1992 , σσ. 43   
 (εκδ. Αιγέας)  
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Περίληψη: Στη σύντομη αυτή μελέτη παρουσιάζονται και σχολιάζονται επωδές και 
κατάδεσμοι που προέρχονται από επιτόπια έρευνα στα χωριά και τους οικισμούς της 
Ανατολικής Σάμου. Με βάση ανάλογο υλικό από άλλες ελληνικές περιοχές, δημοσιευμένο 
και αδημοσίευτο, αλλά και τη σχετική βιβλιογραφία, τα ανέκδοτα αυτά κείμενα σχολιάζονται 
και διαφωτίζονται τυχόν σκοτεινά σημεία που παρουσιάζουν, ώστε να μπορούν στο εξής να 
χρησιμοποιηθούν, κατά την πρόοδο της έρευνας. Παραλλήλως δίνεται και μια σαφής εικόνα 
της παραδοσιακής μαγείας της Σάμου, μέσα από τα κείμενα αυτά, τα οποία έχουν επί μακρόν 
απασχολήσει την ελληνική και ξένη λαογραφική βιβλιογραφία, διατυπώνονται τυπολογικές 
και εθιμικής φύσεως παρατηρήσεις και εξατάζονται οι επωδές και οι κατάδεσμοι της Σάμου 
συγκριτικά, με βάση το υλικό μιας εντατικής επιτόπιας έρευνας, η οποία και διαφώτισε 
πολλά σχετικά ζητήματα, που απασχολούσαν την επιστημονική λαογραφία μας. Με τον 
τρόπο αυτό προωθείται η μελέτη της ελληνικής λαϊκής μαγείας, παραλλήλως δε παρέχεται 
και μία επιστημονική λαογραφική συμβολή στο ζήτημα της διερεύνησης των μεταφυσικών 
αντιλήψεων και νοοτροπιών των κατοίκων της Σάμου, αλλά και των τελετουργικών 
πρακτικών που σχηματοποιούν και εκφράζουν αυτές τις αντιλήψεις. 
 
Κρίσεις: Σαμιακή 1431 (1992), σ. 5 / Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 28 (1992), σ. 40 [Παντ. 
Απέργης] / Θεσσαλικό Ημερολόγιο 23 (1993), σ. 265 [Κ. Σπανός] / Απόπλους 9 (1992), σ. 
124-125 [Χρ. Λάνδρος] / Απόπειρα καταγραφής της σύχρονης σαμιακής βιβλιογραφίας. Σάμος 
2000, σ. 8 / Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 51 (1996), σ. 327 [Λ. Κωνσταντέλλου] 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Ο Ζακύνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος και ο λαϊκός πολιτισμός του 16ου 
αι. Αθήνα 2000, σ. 199. Μ. Γ. Σέργης, Κατηγορίες του λαϊκού στο συγγραφικό έργο του Παχωμίου 
Ρουσάνου. Αθήνα 1997 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 188. Χρ. Πασσαλής, «Οι νεοελληνικές επωδές και 
το πρόβλημα ορισμού του είδους», Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Ο λαϊκός πολιτισμός των χωρών 
της Μεσογείου (19ος  - 20ός) αι». Αθήνα 2004, σ. 6 σημ. 27. Μ. Γ. Σέργης, Εκκλησιαστικός λόγος και 
λαϊκός πολιτισμός τον 16ο αιώνα: η περίπτωση του Παχωμίου Ρουσάνου. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 267. 
Αρ. Δουλαβέρας, «Ο μαγικός τρόπος σκέψης και δράσης σε δημοτικά τραγούδια της Καρπάθου», στο 
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας «Κάρπαθος 
και Λαογραφία». Αθήνα 2008, σ. 442 σημ. 18. Β. Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες – Μέθοδοι 
- Θεματικές. Αθήνα 2009, σ. 379 σημ. 77. Δήμ. Φραγκούλη, Ρίζες Ελλήνων. Ανθρωπογεωγραφία της 
Ελλάδος. Νησιώτες. Βόρειο Αιγαίο. Αθήνα 2009, σ. 142. «Αρχιπέλαγος. Ενδεικτική βιβλιογραφία», 
www. old. eyploia. gr:  Εύπλοια. gr: e-περιοδικό του δικτύου Αιγαίου. Αρ. Δουλαβέρας, Μελετήματα 
για το δημοτικό τραγούδι. Θεσσαλονίκη 2013, σ. 148 - 149 σημ. 18. International Annotated Charms 
Bibliography. London 2015, σ. 6 (Χαρ. Πασσαλής – isfnr. org / files / International-Bibliography _ 
Apr_2015. pdf). Στ. Μουζάκης, «Ανέκδοτος χειρόγραφος φυλακτήριος κύλινδος (rotulus) από τη 
Σπάρτη – Πισιδία της Μικράς Ασίας. Πρόδρομη παρουσίαση», στον τόμο W. Henderson – Efr. 
Zaharopoulou (επιμ.), Greece, Rome, Byzantium and Africa. Studies presented to Benjamin Hendrickx 
on his seventy fifth Birthday. Athens: University of Johannesburg – Hêodotos, σ. 568 σημ. 11. Ljiljana 
M. Vulović, «Termini Označvanja “Basme / Bajalice” u Savremenom Grčkom Jeziku», Journal of 
Foreign Language Teaching and Applied Linguistics 2: 2 (2015), σ. 9 σημ. 2. Ekat. Aleksieva – Dinna 
Ancheva, Ancient Magic in Bulgarian Folklore. Pearls of Syncretic Folk Art of the village of Bistritsa, 
Bulgaria. Sofia 1991, σ. 10. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur 
Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 323 σημ. 78. Χαρ. Πασσαλής, 
Νεοελληνικές επωδές. Η δύναμη του άρρητου λόγου στην ελληνική παράδοση. Θεσσαλονίκη 2016, σ. 
400. 
 
 
3. Σύγχρονοι Προσανατολισμοί της Ελληνικής Λαογραφίας. Αθήνα 1993, σσ. 
120 (εκδ. Πορεία) 
 
Περίληψη: Στον μικρό αυτό τόμο παρουσιάζονται ορισμένες θεωρητικές απόψεις για την 
ιστορία, την πορεία και την εξέλιξη της ελληνικής λαογραφία, από την εποχή του Νικολάου 
Πολίτη ως την εποχή συγγραφής και δημοσίευσής του, το 1993. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται 
στον ορισμό και το περιεχόμενο της επιστήμης της λαογραφίας, τα σχήματα κατάταξης του 
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λαογραφικού υλικού, τους ερασιτέχνες λαογράφους και το έργο τους, τις μεθόδους με τις 
οποίες εργάζεται ο λαογράφος και το έργο των παλαιότερων επιστημόνων λαογράφων, 
ειδικότερα δε για τη στάση που τήρησαν απέναντι στο πρόβλημα των πολιτισμικών 
συνεχειών και των επιβιώσεων, αλλά και για τη θέση της σύγχρονης λαογραφίας απέναντι 
στο ίδιο αυτό ζήτημα. Ιδιαίτερη είναι επίσης η αναφορά στις εξελίξεις της λαογραφίας σε 
διεθνές επίπεδο, στις θεωρίες και στις πρακτικές της επιστήμης, που επέδρασαν άμεσα πάνω 
στην εξέλιξη της λαογραφίας στην Ελλάδα, αλλά και στις θέσεις των λαογράφων πάνω στις 
γενικότερες θεωρίες πολιτισμού, που χρησιμοποιήθηκαν συχνά ως εργαλεία για την μελέτη 
των φαινομένων και των εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού, τόσο στη χώρα μας, όσο και 
ευρύτερα. Παρέχονται λοιπόν στο βιβλίο αυτό ορισμένες σημαντικές πληροφορίες και 
διαπιστώσεις για την πορεία και την φυσιογνωμία της επιστήμης της λαογραφίας, χρήσιμες 
και για εισαγωγική μελέτη της λαογραφίας, των μορφών και των τρόπων που ασκεί το 
επιστημονικό της έργο. Παραλλήλως, στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται μια διαχρονική 
θεώρηση της πορείας της επιστήμης της Λαογραφίας στην Ελλάδα, οι ιδεολογικές 
συνιστώσες, οι μεθοδολογικές αρχές και οι νεωτερικές και μετανεωτερικές τάσεις που 
επέδρασαν πάνω στον σχηματισμό της φυσιογνωμίας της, όπως αυτή παρουσιάζεται σήμερα, 
οπότε η Λαογραφία βρίσκεται σε πλήρη επιστημονική εξέλιξη αλλά και σε γόνιμο διάλογο 
με τις συγγενείς της επιστήμες. Στο τέλος συγκεντρώνεται η σχετική βιβλιογραφία, που 
μπορεί να χρησιμεύσει για την περαιτέρω μελέτη του θέματος. 
 
Κρίσεις: Παρατηρητής της Θράκης 816 (1993), σ. 4 [Ξ. Κατσαρή] / Μεσημβρινή 5776 
(1993), σ. 16 [Αλ. Σαββίδης] / Θεσσαλικό Ημερολόγιο 25 (1994), σ. 278 [Κ. Σπανός] / 
Σαμιακή Επιθεώρηση 42 (1994), σ. 305-306 [Γρ. Κάρλα] / Ελευθεροτυπία (1994), σ. ΧΙΙΙ [Ν. 
Ντόκας] / Η Πρωϊνή (1994), σ. 3 [Δ. Ράπτης] / Απόπλους 12 (1994), σ. 396 [Χρ. Λάνδρος] 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Γεώργιος Σχολάριος - Γεννάδιος Β΄. Εθνοϊστορική μελέτη. Αθήνα 1996, σ. 
85, σ. 112. Μ. Γ. Σέργης, Κατηγορίες του λαϊκού στο συγγραφικό έργο του Παχωμίου Ρουσάνου. Αθήνα 
1997 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 199. Μ. Γ. Σέργης, Ο καθηγητής Δ.  Β.Οικονομίδης και οι 
ελληνορουμανικές σπουδές. Αθήνα 2003, σ. 10. Μ. Γ. Σέργης, «Επανασημασιοδοτήσεις ενός ιστορικού 
μνημείου», Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 343. Δ. Ράπτης, «Προχριστιανικές επιβιώσεις 
Μυροφύλλου Τρικάλων», Τρικαλινά 14 (1994), σ. 268, σ. 308. Θαν. Κούγκουλος, «Η ιδεολογική 
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Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 
110. Παρ. Ποτηρόπουλος, «Πεδία προσανατολισμού μιας κριτικής Λαογραφίας», στον τόμο Βασίλ. 
Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. 
Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 65. Ιω. Μάνος, «Όψεις της εθνικής συγκρότησης στην Ελλάδα των 
αρχών του 20ού αιώνα μέσα από κείμενα του περιοδικού Λαογραφία», στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – 
Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, 
εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 160. Μαρ. Παρδάλη, «Η τοπική ιστορία και λαογραφία στα πολιτιστικά 
προγράμματα. Όψεις της τοπικής ιστορίας και λαογραφικές αναζητήσεις μέσα από τα πολιτιστικά 
προγράμματα: μελέτη περιπτώσεων», Πρακτικά Συνεδρίου Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων 
«Πολιτισμός και Αισθητική στην Εκπαίδευση» (Αθήνα, 25-16 Νοεμβρίου 2006). Αθήνα 2007, εκδ. 
ΕΚΠΑ – Πανεπιστήμιο Πειραιά – Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, σ. 3, σ. 10. Αλ. Βρέλλη, Γαμήλια λαϊκά υφάσματα στον ελληνικό χώρο: μοτίβα, σύμβολα 
και επιδράσεις στο σύγχρονο ελληνικό design. Σύρος 2017 (διπλ. εργ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου), σ. 100. 



 128 

Μαρία Μπομποτά, Η αθυροστομία στην Ελλάδα: από την ευφορία στην προσβολή. Αθήνα 2018 (διδ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 287. 
 
  
4. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ως ορόσημο για τον ελληνικό 
παραδοσιακό πολιτισμό. Κομοτηνή 1994, σσ. 48 (εκδ. Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης) 
 
Περίληψη: Η μικρή αυτή μελέτη αποτελεί το συμπληρωμένο κείμενο του πανηγυρικού 
λόγου που εκφώνησα στο Αμφιθέατρο Τελετών της Πανεπιστημιούπολης της Κομοτηνής (28 
Οκτωβρίου 1993), κατά τον επίσημο εορτασμό της εθνικής επετείου, με εντολή της 
Συγκλήτου του ΔΠΘ. Εξετάζει τις αλλαγές που η πολεμική δεκαετία 1940-1950 έφερε στον 
ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, τόσο στο υλικό και το κοινωνικό, όσο και στο πνευματικό 
επίπεδο. Συστηματικά μάλιστα περιγράφεται και μελετάται πώς οι ποικίλες αλλαγές στον 
υλικό πολιτισμό επέδρασαν καθοριστικά στις ανάλογες αλλαγές και στο εθιμικό επίπεδο, 
καθώς στους αγροτοκτηνοτροφικούς πληθυσμού ο υλικός και ο πνευματικός βίος είναι 
απολύτως αλληλεξαρτώμενοι. Κι αυτό επειδή αποτελεί κοινό τόπο των κοινωνικών 
επιστημών στην Ελλάδα η διαπίστωση ότι οι αλλαγές και οι μετασχηματισμοί που 
συντελέστηκαν εκείνη την μεταβατική, κρίσιμη και οριακή περίοδο προσδιόρισαν το 
πολιτισμικό πρόσωπο της χώρας μας μέχρι και τα τέλη σχεδόν του 20ού ή τις αρχές του 21ου 
αι. Συνοδεύεται μάλιστα το δημοσίευμα από παράρτημα δημοτικών τραγουδιών για τον 
αγώνα του '40 και από σχετική βιβλιογραφία. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η δεκεατία 
1940-1950 αποτελεί ορόσημο, καθώς οι παλαιές εθιμικές μορφές άρχισαν να φθίνουν και 
νέες μορφές παραδοσιακής ζωής και δράσης εμφανίστηκαν, που προσδιόρισαν έκτοτε τη 
μορφή και το περιεχόμενο του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού. Την κρίσιμη αυτή 
περίοδο αλλαγών, μεταβολών, μεταβάσεων και πολιτισμικών μετασχηματισμών οριοθετεί το 
δημοσίευμα αυτό, από τη σκοπιά και με τα μεθοδολογικά και ερμηνευτικά επιστημονικά 
εργαλεία της ελληνικής λαογραφίας, και μάλιστα στην πιο σύγχρονη και νεωτερική μορφή 
και εκδοχή της, με συμπεράσματα που δεν ενδιαφέρουν μόνο τον λαογράφο, αλλά και τον 
ανθρωπολόγο και τον ιστορικό. 
 
Κρίσεις: Παρατηρητής της Θράκης  970 (1994), σ. 5 [Τζ. Κατσαρή] / Απόπλους 12 (1994), σ. 
402 [Ελπ. Κατσικογιάννη] / Θεσσαλικό Ημερολόγιο 26 (1994), σ. 285 [Κ. Σπανός] / 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 98 (1995), σ. 240-241 [Walter Puchner] / Demos 
31: 4 (1995), σ. 278 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Δ. Γουλιμάρης, Μελέτη της οργανωτικής δομής και λειτουργίας των φορέων του 
παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα και στο Βέλγιο. Η ευρωπαϊκή διάσταση. Κομοτηνή 1998 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 21, σ. 164. Μ. Γ. Σέργης, Λαογραφικά των εκλογών (1920-1981) από ένα ναξιώτικο χωριό. 
Αθήνα 1998, σ. 116. Μ. Γ. Σέργης, «Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης από πλατείας: θέσεις και απόψεις του σε 
ζητήματα του λαϊκού πολιτισμού», Νέα Εστία 148 (2000), σ. 999, σ. 1012. Μ. Γ. Σέργης, «Η 
εφημερίδα Ναξιακόν Βήμα (1930-1933)», Ναξιακά 2: 40 (2001), σ. 44. Μ. Γ. Σέργης, Εφημερίδες και 
λαογραφία. Αθήνα 1999 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 465. Μ. Γ. Σέργης, «Ψυχαγωγία και διασκέδαση στην 
αστική κοινότητα της Σάμου κατά τη δεκαετία 1930-1939», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 210 
σημ. 5. Μ. Τριπερίνα, «Σατιρικοί ποιητές στη Σάμο του 20ού αι.», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 
75 σημ. 13. Μ. Τριπερίνα, «Σατιρική ποίηση στον σαμιακό τύπο του 20ού αιώνα», Πρακτικά Συνεδρίου 
«Ο τύπος στη Σάμο. Αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας». Αθήνα 2003, σ. 261 σημ.12. Μ. Γ. 
Σέργης, «Από τη λαϊκή στη λογοτεχνική αυτοβιογραφία: η περίπτωση του Γερνάω επιτυχώς του Γ. 
Σκαμπαρδώνη (συμβολή στις σχέσεις της λαογραφίας με τη λογοτεχνία και την ιστορία)», στο Χρ. 
Βέικου (επιμ.), Λαογραφία και Ιστορία. Πανελλήνια ένωση Φιλολόγων. Σεμινάριο αρ. 29. Αθήνα 2003, 
σ. 143 σημ.48. Κ. Μελάς, Η έντυπη λαϊκή ποίηση στην Κάρπαθο (1959-1999). Αθήνα 2001 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 13, σ. 203. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Δημοσιογραφικός λόγος και παροιμία», στο Χρ. 
Χατζητάκη (επιμ.), Λαογραφία και ιστορία. Θεσσαλονίκη 2001, σ. 284. Γ. Βαρδακούλας, «Ο τοπικός 
τύπος και η συμβολή του στο τοπικό μας πρόβλημα», Ναυπακτιακά 9 (1997), σ. 49. Ρ. Κακάμπουρα-
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Τίλη, Ανάμεσα στο αστικό κέντρο και τις τοπικές κοινωνίες. Κόνιτσα 1999 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 221, 
σ. 269. Θανάσης Β. Κούγκουλος, «Από την αντιπαράθεση στο θύμα: ο εμφύλιος πόλεμος στους 
σύγχρονους Ηπειρώτες πεζογράφους», Φηγός 9 (Φθινόπωρο - Χειμώνας 2000), σ. 49 σημ. 2. Θ. 
Γραμματάς, Δρώμενα και λαϊκό θέατρο. Θράκη – Αιγαίο - Κύπρος. Συγκριτική μελέτη. Αθήνα 2006, σ. 
139. Δ. Γουλιμάρης, «Οι πολιτιστικοί φορείς του νομού Ροδόπης», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), 
Θράκη. Ιστορικές και λαογραφικές προσεγγίσεις του λαϊκού πολιτισμού της. Αθήνα 2006, σ. 206 σημ. 8, 
13, 15, 16, σ. 207 σημ. 24. Ουρ. Ζαμπλάκου, ό.π., σ. 110. Π. Χατζηθεοχάρους-Κουλουρίδου, Ο θεσμός 
της προίκας στην Κύπρο κατά τον 20ό αιώνα (1920-1974). Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 378. Μ. 
Τσούπη, Η κοινωνική διάσταση της (δια)τροφής στην παραδοσιακή κοινότητα. Πάπιγκο Ζαγοριού (19ος - 
20ός αι.). Γιάννενα 2007, σ. 20 σημ. 24. Γ. Κούζας, «Αναφορά στη θρησκευτικότητα των Ποντίων στο 
Βατούμ της Γεωργίας κατά τη Σοβιετική περίοδο», στο Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πόντος. Θέματα 
Λαογραφίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αθήνα 2008, σ. 228 σημ. 105. Μ. Γ. Σέργης, «Η ιστορικότητα 
του τοπίου: το παράδειγμα μιας αγροτικής κοινότητας της Νάξου 1953 - 2003», Πρακτικά Συνεδρίου 
«Η Γη - Μήτρα Ζωής και Δημιουργίας», ΜΕΛΤ. Αθήνα 2008, σ. 112 σημ. 49. Z. Ρωπαΐτου, Από την 
άμαξα στο ταξί - με αφηγήσεις από τη ζωή των οδηγών τους. Αθήνα 2009, σ. 282. D. Goulimaris - F. 
Filipou - V. Serbezis - At. Laios - M. Genti, «The Postgraduate Studies of Dance in Greece: 
Organization and Function», The Cyprus Journal of Sciences 7 (2009), σ. 2, σ. 12. Αθ. Πίτση - Φ. 
Φιλίπου (επιμ.), Βιβλιογραφία για το χορό. Κομοτηνή 2006, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Χορού, 
σ. 5. Μ. Γ. Σέργης, «Αγροτοαστικό δίπολο, μνήμη των αισθήσεων, συναίσθημα και πολιτική στα 
Ναξιακά Χρονικά του Νικηφόρου Μανδηλαρά και ειδικότερα στη στήλη τους ‘Ετσά κι αλλιώς κι 
αλλιώτικα’», στον τόμο Β. Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Μνήμη Νικηφόρου Μανδηλαρά. Κείμενα για την 
ιστορία, την πολιτική, την κοινωνία και τους θεσμούς. Αθήνα 2012, σ. 10 σημ. 43. Μ. Γ. Σέργης, 
«Πτυχές της κοινωνικής ζωής μιας αγροτικής ναξιακής κοινότητας μέσα από τη μελέτη σύγχρονων 
παρωνυμίων της (1960-2010). Πρόταση για μια λειτουργική κατηγοριοποίηση των παρωνυμίων», 
Πρακτικά της Επιστημονικής Ημερίδας της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας με αφορμή τον 
εορτασμό της τριακονταετηρίδος της. Αθήνα 2012, σ. 10 σημ. 10. Αρ. Δουλαβέρας, «Βυζάντιο – 
Τουρκοκρατία. Νεοελληνική ταυτότητα και Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 98 
σημ. 79, 81. Παρ. Κοψιδά-Βρεττού, «Λαογραφία και ιστορία - προφορική ιστορία, μικροϊστορία. 
Επιστημολογικές συγκλίσεις και ετερότητες», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 
486 σημ. 12. Αν. Παπακυπαρίσσης, «Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – 
Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. 
Αθήνα 2012, σ. 17 σημ. 6. Γ. Χ. Κούζας, «Αστική Λαογραφία: θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική 
διαδρομή - θεματολογία. Από τη μελέτη των ‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των 
σύγχρονων μεγαλουπόλεων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική 
Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 145 σημ. 263. Μ. 
Αϊδήνογλου, Κιζδερβενιώτες Νομού Ροδόπης. Καταγωγή, εγκατάσταση στον ελλαδικό χώρο, ταυτότητες: 
Η περίπτωση της Καλλιθέας. Κομοτηνή 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 17 σημ. 13, σ. 209. Θανάσης Β. 
Κούγκουλος, «Το αντιστασιακό τραγούδι της περιόδου 1940-1944. Ζητήματα ποιητικής και 
ιδεολογίας», ανακοίνωση στο 3ο Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών: Ο 
Ελληνισμός ως Πολιτιστικός και Οικονομικός Παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015): Γλώσσα, 
Λογοτεχνία, Τέχνη, Κοινωνία, Τμήμα Κλασικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Βουκουρεστίου - Ινστιτούτο Νοτιοανατολικών Σπουδών της Ρουμανικής Ακαδημίας - Ένωση Ελλήνων 
Ρουμανίας, Βουκουρέστι 16-17 Οκτωβρίου 2015, σημ. 48. Γ. Κούζας, «Πρωτογενές λαογραφικό υλικό 
από τη Σάμο. Η περίπτωση των σαμιακών συλλογών του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 38 σημ. 
13. Ν. Κωνσταντινίδης, Ο καπνός στην περιοχή της Ξάνθης (1950-1980). Σύγχρονη λαογραφική 
θεώρηση. Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 130 σημ. 168, σ. 599. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Φυσική Αγωγή Β΄ Γυμνασίου. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. 
Αθήνα 2009, σ. 167. Αλ. Σταθακιός, Παράδοση και εκμοντερνισμός στη σαμιακή κοινωνία. Σάμος 2000 
(Μεταπτ. Διατριβή στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ), σ. 6 σημ. 8, σ. 55. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και 
τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 
1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 7 σημ. 4, σ. 20 σημ. 51. Μαρία – Ιωάννα Κουκουλά, Τα 
έθιμα του Πάσχα στους Καθολικούς της Καλλονής Τήνου. Αθήνα 2015 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 164, 
σ. 183. Μαρ. Παπαευσταθίου-Τσάγκα, Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, Κατοχή – Εθνική Αντίσταση (1941 – 
1944): Ιστορικές προφορικές μαρτυρίες. Ιωάννινα 2015 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 701. 
Χρ. Ζάλιος. «Βιβλιογραφία Ελληνικής Λαογραφίας», Zaliosparadosi. blogspot. gr / 2009 07 01. 
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archive. html. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 34 σημ. 83, 85. 
Θανάσης Β. Κούγκουλος, Η Ήπειρος ως λογοτεχνικός μύθος στη μεταπολεμική πεζογραφία, (διδ. 
διατρ.: Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), Ιωάννινα 2012, σ. 261 σημ. 639, σ. 378.  Μαρία – Κλεοπάτρα 
Λαγκουβάρδου, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες και δοξασίες στον ελλαδικό χώρο για τον άγιο 
Δημήτριο. Κομοτηνή 2016 (πτυχ. εργ.: ΤΙΕ / ΔΠΘ), σ. 22 σημ. 64, σ. 49. Φιλ. Φιλίππου, Συντελεστές 
παραστάσεων παραδοσιακού χορού στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η περίπτωση του νομού 
Ημαθίας. Κομοτηνή 2002 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 142. Μερ. Βολονάκης, Το πανηγύρι του προφήτη Ηλία 
του Ψηλού στην Κάλυμνο: λατρεία και παράδοση. Αθήνα 2007 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 247. Πέτρος 
Φραντζέσκος, Τα καφενεία Κωμιακής και Απειράνθου Νάξου ως χώροι κοινωνικής συνάθροισης κατά 
τον 20ό αιώνα. Αθήνα 2006 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 148. Κυρ. Αικατερίνης, Φεστιβάλ Επιδαύρου: 
μνήμες και επιδράσεις του θεσμού στην πολιτισμική ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας. Αθήνα 2011 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 334. Αν. Βασδέκη, Η λατρευτική συμπεριφορά στη γιορτή της αγίας 
Μαρίνας στην Ήπειρο (1850 – 1950). Αθήνα 2007 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 168. Αλ. Φλωράκης, 
Προβιομηχανική Επιπλοποιΐα και σύγχρονη χειροτεχνία. Η περίπτωση του Πύργου Τήνου (εθνογραφική 
συμβολή) 1. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο), σ. 339. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, 
«Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90 σημ. 9. Παρθένα 
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Ιωάννινα 2016 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 300. Μ. Γ. Σέργης, «Πτυχές της 
κοινωνικής ζωής μιας αγροτικής ναξιακής κοινότητας μέσα από τη μελέτη σύγχρονων παρωνυμίων της 
(1960 – 2010). Πρόταση για μια λειτουργική κατηγοριοποίηση των παρωνυμίων», Ονόματα. Revue 
Onomastique 21 (2017), σ. 19. Μ. Γ. Σέργης, «Από τη ‘λαϊκή ιατρική’ στη μελέτη του ‘πολιτισμού της 
λαϊκής υγείας’, με ‘μελέτη περίπτωσης’ κείμενα ‘αλληλοελεγχόμενων’ ιατρών στη Σπάρτη της 
δεκαετίας του 1870», Πρακτικά συνεδρίου «Η ιατρική από την παράδοση στην επιστήμη. Σχέσεις 
αμφίδρομες» (Αθήνα, 7-11 Μαρτίου 2012). Αθήνα 2017, σ. 35. Θαν. Κούγκουλος, «Το αντιστασιακό 
τραγούδι της περιόδου 1940-1944. Ζητήματα ποιητικής και ιδεολογίας», στον τόμο Tudor Dinu (έκδ.), 
Lucrările celui de-al III-lea Congres al Neoeleniștilor din Țările Balcanice Elenismul – factor cultural 
și economic în Balcani (1453 – 2015): Limbă, Literatură, Artă, Societate / Τα Πρακτικά του 3ου 
Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών «Ο Ελληνισμός ως πολιτιστικός και 
οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453 – 2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία»] 
(București / Βουκουρέστι, 16 - 17 octobrie / Οκτωβρίου 2015).  București 2017, έκδ. Uer Press, σ. 603 
σημ. 49, σ. 612. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή 
θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 10 σημ. 5. Μ. Γ. Σέργης, «Όψεις της κοινωνικής ζωής μιας αγροτικής κοινότητας της Νάξου 
μέσα από τη μελέτη σύγχρονων παρωνυμίων της. Πρόταση για μια λειτουργική κατηγοριοποίηση των 
παρωνυμίων», Ονόματα. Revue Onomastique 21 (2017). Πρακτικά Ημερίδας για την επέτειο της 
τριακονταετηρίδας της Εταιρείας (2010) και Διημερίδας στη μνήμη Γεωργίου Ν. Χατζιδάκι (2010). 
Αφιέρωμα στην ιερή μνήμη του πρ. Προέδρου της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας δρ Χρίστου 
Οικονομόπουλου, παιδοχειρουργού, σ. 359. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό 
έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. 
Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 110. Μ. Γ. Σέργης, «Από την 
‘Λαϊκή Ιατρική’ στην μελέτη του ‘Πολιτισμού της Λαϊκής Υγείας’, με ‘μελέτη περίπτωσης’ δύο 
κείμενα ‘αλληλοελεγχόμενων’ ιατρών στη Σπάρτη κατά την δεκαετία του 1870», στον τόμο Κυρ. 
Χρυσού-Καρατζά (επιμ.), Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες. Πρακτικά συνεδρίου 
(Αθήνα, 7 - 11 Μαρτίου 2012 / Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών – 
Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας) 2. Αθήνα 2018, 
έκδ. Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας αρ. 33, σ. 128 σημ. 7, σ. 152. 
Ελένη Ζουπανιώτου, Το γυναικείο καρναβάλι της Πρέβεζας. Μεταμφίεση και κοινωνία (1960 - 2018). 
Ιωάννινα 2018 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 61 σημ. 174, σ. 63 σημ. 184, σ. 132. 
 
 
5. Συμβολή στη μεθοδολογία της επιτόπιας λαογραφικής έρευνας. Αθήνα 
1994, 2000 (β΄ έκδοση), 2007 (γ΄ έκδοση), σσ . 169 (εκδ. Οδυσσέας) 
 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να διευκολύνει τους φοιτητές και τους ερευνητές 
της λαογραφίας γενικότερα, κατά τη διεξαγωγή της επιτόπιας έρευνάς τους. Αποτελεί λοιπόν 
και διδακτικό εγχειρίδιο, χωρίς όμως να είναι αποκλειστικά και μόνο πανεπιστημιακό 
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σύγγραμμα. Παρουσιάζει την πορεία των επιτοπίων ερευνών στον ελληνικό χώρο, τα αρχεία 
και τις συλλογές πρωτογενούς λαογραφικού υλικού της χώρας μας, την γενικότερη 
μεθοδολογία της έρευνας, από τον εξοπλισμό του ερευνητή ως τον τρόπο προσέγγισης, 
καταγραφής και αποτύπωσης του υλικού, και προβαίνει σε προτάσεις για την πληρέστερη 
οργάνωση και χρησιμοποίηση του πρωτογενούς λαογραφικού υλικού που έχει ήδη 
συγκεντρωθεί, ως προϊόν παλαιοτέρων επιτοπίων ερευνών, και αφορά τον ελληνικό 
παραδοσιακό πολιτισμό, κυρίως με τη μορφή λαογραφικών ατλάντων και λαογραφικών 
λεξικών, στα πλαίσια της χαρτογραφικής και της ιστορικής μεθόδου έρευνας των 
λαογραφικών φαινομένων. Η οργάνωση, η διεξαγωγή και η θεωρητική κατοχύρωση της 
έρευνας πεδίου αποτελεί σημαντικότατο ζήτημα για την επιστήμη της λαογραφίας, όπως 
άλλωστε και για πολλές άλλες κοινωνικές επιστήμες, και αυτό αποτυπώνεται στο 
συγκεκριμένο βιβλίο, που αποτέλεσε τη βάση για την έναρξη ενός επιστημονικού διαλόγου 
σχετικά με την επιτόπια έρευνα στον τόπο μας, ο οποίος και συνεχίστηκε με αρκετά σχετικά 
δημοσιεύματα μετά το 1994, ως και τις μέρες μας. Στο τέλος συγκεντρώνεται ελληνική και 
διεθνής βιβλιογραφία για το θέμα, όπου απεικονίζονται οι  θεωρητικές τάσεις που υπάρχουν 
διεθνώς  για την επιτόπια έρευνα και τα προβλήματά της. Η χρήση του βιβλίου όπως 
φαίνεται από τις ετεροαναφορές σε αυτό και οι επάλληλες εκδόσεις του δείχνουν ότι 
χρηγσιμοποιήθηκε ευρύτατα από την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, 
επισημαίνοντας τις μεθοδολογικές και θεωρητικές αρχές της «νέας ελληνικής λαογραφίας», 
στα επιστημονικά όρις της οποίας και εντάσεται το βιβλίο αυτό.     
 
Kρίσεις: Η Εφημερίδα (1994), σ. 19 [Τζ. Κατσαρή] / Θεσσαλικό Ημερολόγιο 27 (1995), σ. 
349 [Κ. Σπανός] / Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 99: 1 (1996), σ. 126-128 
[Walter Puchner] / Demos 32: 3 (1996), σ. 168 [Walter Puchner] / Β. Πούχνερ, Θεωρητική 
Λαογραφία. Έννοιες – Μέθοδοι - Θεματικές. Αθήνα 2009, σ. 476-483. 
 
Αναφορές: Άννα Λυδάκη, Οι Τσιγγάνοι στην πόλη. Αθήνα 1998 (διδ. διατρ.: Πάντειο Πανεπιστήμιο), 
σ. 348. Άννα Λυδάκη, Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας. Αθήνα 2001, σ. 272, σ. 281. 
Internationale Volkskundliche Bibliographie 1995. Bonn 1998, σ. 31. Ρ. Κακάμπουρα-Τίλη, Ανάμεσα 
στο αστικό κέντρο και τις τοπικές κοινωνίες. Κόνιτσα 1999 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 9, σ. 18, σ. 269. Μ. 
Βρέλλη-Ζάχου, «Επτανησιακά χειρόγραφα λαογραφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Δωδώνη 27: 1 
(1998), σ. 164 σημ. 2. Μ. Βρέλλη-Ζάχου, «Η διδασκαλία και η έρευνα της ενδυμασίας στο πλαίσιο του 
λαϊκού πολιτισμού», Θητεία. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή. Αθήνα 2002, σ. 187 
σημ. 15. Γ. Βοζίκας, «Αφηγήσεις – αναπαραστάσεις - ταυτότητες», Σερραϊκά Χρονικά 14 (2002), σ. 
123. Αλ. Φλωράκης, «Η εθνογραφική τεχνολογία Όψεις θεωρίας και εφαρμογής», Εθνολογία 6-7 
(1998-1999), σ. 56. Καλ. Μιχαλάκη, Κυθηραϊκά θέματα λαογραφίας. Πειραιάς 2000, σ. 77. Γ. Ρουμπής, 
Ο χορός στην Πυρσόγιαννη: μουσικές και χορευτικές εμμονές σ' ένα χωριό της Ηπείρου. Αθήνα 2003 
(διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 8 σημ.4,269. Β. Λάντζος, Η λειτουργικότητα του χορού στον κύκλο του 
αναστεναρισμού στο Κωστί της επαρχίας Σωζοαγαθουπόλεως ΒΑ Θράκης και στην Αγία Ελένη Σερρών: 
συγκριτική μελέτη. Αθήνα 2003 (διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 33 σημ.53,308. Ν. Καρπούζης, Αργοστόλι 
Κεφαλληνίας. Μεταβολές στη σύγχρονη ζωή μιας επαρχιακής πόλης. Αθήνα 2007 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), 
σ. 27 σημ. 51, σ. 404. Λ. Δαμουλή-Φίλια, Από την ανάμνηση στην ιστορία. Αθήνα 2004, σ. 311. Αλ. 
Χουλιαράς, Το νοικοκυριό του Ευρυτάνα. Αθήνα 2005, σ. 429. Ρέα Κακάμπουρα, «Λαογραφικά αρχεία 
και εθνική ταυτότητα: μια σχέση αλληλεπίδρασης», Κριτική Διεπιστημονικότητα 2. Έθνος και 
ταυτότητα. Πολιτισμικές αντιστάσεις (επιμ. Σωτ. Δημητρίου). Αθήνα 2006, σ. 123, σ. 132. Μ. 
Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, «Λαογραφικά της Γουριάς», Ευεργεσίη. Τόμος χαριστήριος στον Π. Ι. Κοντό 
2. Αθήνα 2006, σ. 823-824 σημ. 4. Μ. Γ. Σέργης, Ακληρήματα. Οι αλληλοσατιρισμοί ως όψεις της 
ετερότητας στην αρχαία και τη νεότερη Ελλάδα. Αθήνα 2005, σ. 235. Γ. Βοζίκας, Το πανηγύρι της Αγίας 
Μαρίνας στην Ηλιούπολη. Αθήνα 2006 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 456. Ε. Πασχαλίδου, Η διδασκαλία του 
μαθήματος της Λαογραφίας. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 24 σημ. 4, σ. 61 σημ. 3, σ. 115 σημ. 
1, σ. 116 σημ. 2, σ. 138 σημ. 3, σ. 146 σημ. 2, σ. 155 σημ. 1, σ. 217. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Ένα 
παράξενο παραμύθι σε μια παραλλαγή από τη Μάνη», Πρακτικά Στ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου 
«Λακωνία. Γλώσσα, Ιστορία, Πολιτισμός». Αρεόπολη 2004, σ. 268 σημ. 6, σ. 274. Π. Χατζηθεοχάρους-
Κουλουρίδου, Ο θεσμός της προίκας στην Κύπρο κατά τον 20ό αιώνα (1920-1974). Αθήνα 2004 (διδ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 26 σημ. 38, σ. 378. Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Δένδρα – φυτά - άνθη στον λαϊκό 
πολιτισμό των νεωτέρων Ελλήνων. Αθήνα 2006, σ. 565-566. Ρ. Κακάμπουρα, Αφηγήσεις ζωής. Η 
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βιογραφική προσέγγιση στη σύγχρονη λαογραφική έρευνα. Αθήνα 2008, σ. 473. Μ. Βρέλλη-Ζάχου, Η 
ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την ένωση (1864-1910). Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας και της 
κοινωνιολογίας του ενδύματος. Αθήνα 2002 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 52, σ. 233. Ρ. 
Κακάμπουρα, «Ο Ν. Γ. Πολίτης και οι εκπαιδευτικοί ως συλλογείς λαογραφικού υλικού», Πρακτικά 
Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Ο Ν. Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας» 
2. Αθήνα 2012, σ. 7 σημ. 11, σ. 10. Ρ. Κακάμπουρα-Τίλη, «Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας 
‘Το Κεράσοβο’: η επιβίωση της παραδοσιακής κοινοτικής συλλογικότητας στο χωριό και στην πόλη», 
Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συμποσίου «Η επαρχία Κόνιτσας στο χώρο και το χρόνο». Κόνιτσα 1996, 
σ. 424 σημ.4, σ. 431. Ζ. Ρωπαΐτου-Τσαπαρέλη, Ο Ελαιώνας της Αθήνας. Ο χώρος και οι άνθρωποι στο 
πέρασμα του χρόνου. Αθήνα 2006, σ. 335. Γ. Χ. Κούζας, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Η ιστορική 
διαδρομή της (1908-2008). Αθήνα 2009, σ. 233 σημ. 13. Γ. Αν. Ρούμπης, «Μνήμες και μαρτυρίες για 
τη χορευτική παράδοση της Πυρσόγιαννης Ιωαννίνων», Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 469 σημ. 7, σ. 
471 σημ. 17. Z. Ρωπαΐτου, Από την άμαξα στο ταξί - με αφηγήσεις από τη ζωή των οδηγών τους. Αθήνα 
2009, σ. 282. Αλ. Χρ. Οικονομοπούλου - Χρ.Θ. Οικονομόπουλος, «Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
προστάτες, θεραπευτές και τιμωροί, για τη μάνα και το παιδί, στη λαϊκή ιατρική παράδοση», 
Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη. Τόμος Β΄. Επιστημονική Επιμέλεια 
Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας. Αλεξάνδρεια 2009, σ. 388 σημ. 9. Γ. Βοζίκας, Η συνοικία της 
Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη και το πανηγύρι της. Η καθημερινή ζωή και ταυτότητα της πόλης. Αθήνα 
2009, σ. 428. Β. Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες – Μέθοδοι - Θεματικές. Αθήνα 2009, σ. 29 
σημ. 26, σ. 476-483 και σημ. 41. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (μέσα 16ου αι. 
- αρχές 20ού). Πολυτυπία και παραλλαγές. Συμβολή στη μελέτη των ενδυματολογικών συστημάτων του 
Αιγαίου. Κομοτηνή  2010 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 238. Στ. Κατωπόδη, Η παραδοσιακή ενδυμασία στο 
Μεγανήσι της Λευκάδας. Λειτουργία – επιβίωση – εγκατάλειψη - αναβίωση. Ιωάννινα 2010 (μεταπτ. 
διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 14 σημ. 9, σ. 16 σημ. 11, σ. 133. Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Οδηγός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. Πρόγραμμα «Φυσική αγωγή και αθλητισμός». Αθήνα 2006, σ. 49.  Μαγδ. Βελλή, Η φωνητική 
παράδοση στα Δαρνακοχώρια Σερρών. Η περίπτωση του χωριού Εμμανουήλ Παπά. Θεσσαλονίκη 2008, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, σ. 75. Μαρ. Γκασούκα, «Η 
συμβολή της επιτόπιας έρευνας στην ανάπτυξη των σύγχρονων λαογραφικών σπουδών», στο Ηλ. 
Αθανασιάδης (επιμ.), Διαστάσεις έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής. Πρακτικά 
Διημερίδας. Ρόδος 2008, σ. 138, σ. 139. Ν. Καρπούζης, «Αστική λαογραφία. Ορισμένες μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την έρευνα», Κυμοθόη 20 (2010), σ. 138 σημ. 46. Ειρ. 
Μανωλάκη, Σύγχρονες τάσεις της ελληνικής λαογραφίας. Θεσσαλονίκη 2008 (Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας – Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης), σ. 35, σ. 37. Β. Πούχνερ, Δοκίμια 
λαογραφικής θεωρίας. Αθήνα 2011, σ. 221 σημ. 24, σ. 344. Ματθ. Σταμούλης, Άνθρωποι και έργα των 
χεριών σήμερα: ο μάστορας Παναγιώτης Ρηγάλος και τα «λευκαδίτικα» μαχαίρια του στο χωριό 
Καραϊσκάκης Αιτωλοακαρνανίας. Επιτόπια λαογραφική έρευνα. Ιωάννινα 2011 (μεταπτ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 179, σ. 206. Κλ. Γκουγκουλή, «Το εμπορικό παιχνίδι ως δώρο: 
πολιτισμικές όψεις της ελληνικής αγοράς παιχνιδιών», στο Κλ. Γκουγκουλή – Δ. Καρακατσάνη (επιμ.), 
Το ελληνικό παιχνίδι. Διαδρομές στην ιστορία του. Αθήνα 2008, σ. 249. Μαν. Ανδρουλιδάκης, «Ορθές 
Μυλοποτάμου. Τοπωνυμική θεώρηση», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου για την επαρχία Ρεθύμνης 
1, Ρέθυμνο 2000, έκδ. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, σ. 24. Κ. Δ. Κονταξής, Μαθήματα 
Λαογραφίας. Αγρίνιο 2011, σ. 92 σημ. 204, σ. 204. Γ. Ι. Θανόπουλος, «Γεώργιος Α. Μέγας: Πρώτος 
καθηγητής Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σύντομη αναφορά στο έργο του», Επιστημονική 
Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 43 (2012), σ. 215 σημ. 28. Έρση 
Αγγελοπούλου, Έργα των χεριών. Παρελθόν και παρόν: η ξυλοναυπηγική στα Καρνάγια του Βούρκου 
Χαλκίδας (1938-2010). Ιωάννινα 2010, (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 6 σημ. 11, σ. 12 
σημ. 32, σ. 155. Χρ. Τσαμπάς, Το Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας (ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ.) στα Ιωάννινα. 
Συμβολή στη μελέτη της γιαννιώτικης ασημουργίας στην αυγή του 21ου αιώνα (εργαστήρια, τεχνικές, 
έργα, τεχνίτες). Ιωάννινα 2011, (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 119. Ευτυχία-Όλγα 
Σαριγιαννίδου, Ο λαϊκός πολιτισμός στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια των θρησκευτικών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα 2011, σ. 65, σ. 72 σημ. 20,  σ. 133 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ). Μυρ. 
Ευσταθιάδου, «Φάρος Ποντίων». Η ταυτότητα ενός εθνοτοπικού συλλόγου. Αθήνα 2012, σ. 113 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ). Μ. Γ. Μερακλής, «Τοπική ιστορία και λαογραφία», Ιστορίας Μέριμνα. 
Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη Α2. Αθήνα 2011, έκδ. Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 815. Δημ. Ράπτης, «Λαός και λαϊκός πολιτισμός, η ιστορικότητα των 
λαογραφικών φαινομένων, η πρόσληψη και μυθοποίηση του παρελθόντος», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, 
θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 378 σημ. 26. Άννα Λυδάκη, «Συνέντευξη βάθους και ομάδες εστίασης 



 133 

(focus groups)», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: 
Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 450 σημ. 5. Παρ. Κοψιδά-Βρεττού, 
«Λαογραφία και ιστορία - προφορική ιστορία, μικροϊστορία. Επιστημολογικές συγκλίσεις και 
ετερότητες», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, 
θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 486 σημ. 12, σ. 498 σημ. 33. Ν. Καρπούζης, 
«Λαογραφικοί επιστημονικοί φορείς, περιοδικά, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, λαογραφικά 
αρχεία και συλλογές στην εποχή της ψηφιοποίησης», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 
923 σημ. 4. Αν. Μάνη, Νοοτροπίες και συναισθήματα στους ήχους της μουσικής και στα βήματα του 
χορού. Η διαχείριση του τοπικού πολιτισμού. Μέτσοβο 17ος - 20ός αι. Ιωάννινα 2011 (διδ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 243. Μ. Αϊδήνογλου, Κιζδερβενιώτες Νομού Ροδόπης. Καταγωγή, 
εγκατάσταση στον ελλαδικό χώρο, ταυτότητες: Η περίπτωση της Καλλιθέας. Κομοτηνή 2013 (μεταπτ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 209. Γ. Κούζας, «Πρωτογενές λαογραφικό υλικό από τη Σάμο. Η περίπτωση των 
σαμιακών συλλογών του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 37 σημ. 8. Γεώργιος Κούζας, «Επιτόπια έρευνα και 
λαογραφικές σπουδές της Σάμου», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 113. Ευ. 
Σαλταπίδα, Πολιτιστικός Σύλλογος Επισκοπής Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Γυναικείες προσλήψεις και 
χρήσεις της τοπικής παράδοσης. Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 10, σ. 148. Αθ. Ντούλια, Το 
παραμύθι της Σταχτοπούτας στις ελληνικές και ξένες παραλλαγές. Παιδαγωγικές, λαογραφικές-
ανθρωπολογικές, ψυχαναλυτικές και άλλες προεκτάσεις. Αθήνα 2010, σ. 238. Ατ. Μιχελογιαννάκη-
Καραβελάκη, Στοιχεία προφορικότητας στο επίγραμμα σε σύγκριση με το κρητικό δίστιχο. Κομοτηνή 
2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 17 σημ. 8, σ. 132 σημ. 122, σ. 414. Ν. Κωνσταντινίδης, Ο καπνός στην 
περιοχή της Ξάνθης (1950-1980). Σύγχρονη λαογραφική θεώρηση. Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), 
σ. 19 σημ. 20, σ. 599. Vassilis Lantzos, «Is “the anastenaria dance” a survival of mandilatos dance of 
Thrace: Myth or reality?», Оригинални научни рад УДК: Eтнолошко-антрополошке свеске - 
Etnološko-antropološke sveske (Papers in ethnology and anthropology) 6 (2011), σ. 83 σημ. 7, σ. 102. 
Ν. Βαλκάνος – Γ. Βοζίκας – Δ. Κουτσούγερας, Οδηγός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Α΄, Β΄, Γ 
Γυμνασίου. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Αθήνα 2010, σ. 268. Μαν. Ανδρουλιδάκης, «Αγροτικές παροιμίες», 
στο Κ. Δ. Μουτζούρης (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Ο παροιμιακός και γνωμικός λόγος στην Κρήτη». 
Ανώγεια 2013, σ. 168. Ευ. Γερογιάννη, Οι τοπικές γυναικείες ενδυμασίες της Εύβοιας. Παρελθόν – 
παρόν (λειτουργία – εγκατάλειψη – μουσειακή παρουσία). Ιωάννινα 2013 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων), σ. 129. Δημ. Χατζηϊωαννίδου, Κηροπλαστική και κηροπλάστες στα Γιάννενα (αρχές 21ου 
αιώνα). Ιωάννινα 2011 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 160. Ελ. Μαρούδη, Νέα Καρδιά 
Κοζάνης. Ιστορία και Λαογραφία. Κοζάνη 2007, σ. 27. Ελ. Μαρούδη, «Λαογραφία και παραδοσιακός 
πολιτισμός», www. scribd. com. Βασίλ. Νιτσιάκος, Προσανατολισμοί. Μια κριτική εισαγωγή στη 
Λαογραφία, 2η έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη. Αθήνα 2014, σ. 100-104 με σχετική συζήτηση 
θέσεων και σχόλια, σ. 102 σημ. 71, σ. 231. Κ. Κυριάκης, «Το αντικείμενο και οι μέθοδοι της 
λαογραφικής επιστήμης στο χτες και στο σήμερα, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», www. 
constantinoskyriakis. blogspot. gr. Δ. Τζάκης, «Για την ιστορία της ελληνικής λαογραφίας», στο 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πρόγραμμα Σπουδών «Σπουδές 
στον ελληνικό πολιτισμό», Δημόσιος και ιδιωτικός βίος στην Ελλάδα ΙΙ. Οι νεότεροι χρόνοι 1. Ο 
νεότερος λαϊκός βίος. Πάτρα 2002, σ. 46. Μαρ. Βρέλη-Ζάχου, Η διδασκαλία και η έρευνα του 
ενδύματος στο πλαίσιο του λαϊκού πολιτισμού. Οι εργασίες των φοιτητών στο Λαογραφικό Αρχείο του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΛΑΠΙ) 1964-2014. Ιωάννινα 2014, σ. 29 σημ. 61, σ. 35 σημ. 69, σ. 196. 
Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, «Η λαογραφία στα Άπαντα του Ηλία Βασιλά», Πρεβεζάνικα Χρονικά 47-48 
(2011), σ. 448 σημ. 47, σ. 454. Γ. Χ. Κούζας, Οι ζητιάνοι στον αστικό χώρο. Μελέτη μιας περιθωριακής 
ομάδας στο Δήμο Περιστερίου. Λαογραφική εξέταση. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 142 σημ. 
428, σ. 229 σημ. 837, σ. 245 σημ. 877, σ. 516. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, «Η γυναικεία σαμιακή 
ενδυμασία (β΄ μισό 19ου - αρχές 20ού αιώνα): Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας των τοπικών 
ενδυματολογικών συστημάτων», στον τόμο Σοφία Χανδακά (επιμ.), Λαϊκή τέχνη. Νέα ευρήματα – Νέες 
ερμηνείες. Πρακτικά συνεδρίου προς τιμήν της Πόπης Ζώρα (2-5 Νοεμβρίου 2006). Αθήνα 2015, σ. 68. 
Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, «Η διδασκαλία της λαϊκής τέχνης και τα αδημοσίευτα φοιτητικά χειρόγραφα στο 
Λαογραφικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1964-2006)», στον τόμο Σοφία Χανδακά (επιμ.), 
Λαϊκή τέχνη. Νέα ευρήματα – Νέες ερμηνείες. Πρακτικά συνεδρίου προς τιμήν της Πόπης Ζώρα (2-5 
Νοεμβρίου 2006). Αθήνα 2015, σ. 298. Μαρία – Ιωάννα Κουκουλά, Τα έθιμα του Πάσχα στους 
Καθολικούς της Καλλονής Τήνου. Αθήνα 2015 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 8, σ. 15, σ. 183. Ευαγγ. 
Ράπτου, Οι γυναίκες στη λαϊκή θεραπευτική (δημώδης ιατρική). Ρόδος 2009 (πτυχ. εργασία – 
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Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής), σ. 206. Μαρ. Καπνίση, Το περιοδικό «Χάος και Όψη». Η συμβολή του στην αναζήτηση 
στοιχείων τοπικής ταυτότητας. Αθήνα 2014 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 85. Ανθή Απ. Σαχά, Σύλλογοι 
ετεροδημοτών στην Αθήνα και η πολιτιστική τους δράση. Το παράδειγμα της Νάξου. Αθήνα 2010 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 138. Ευαγγ. Γκολιομύτη, Ευχές και κατάρες από την Έμπα της επαρχίας 
Πάφου στην Κύπρο. Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 64. Ευαγγ. Μαστρομανώλη, Μια βραδιά 
καλοκαιριού στην Κάσο. Συμβολή στη λαογραφική μελέτη του κασιώτικου γλεντιού. Αθήνα 2012 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 162. Γ. Βοζίκας, Η ελληνική λαογραφία της Μεταπολίτευσης. Αθήνα 1995 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 35. Όλγα Σαριγιαννίδου, «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και αξιοποίηση του 
λαϊκού πολιτισμού στο μάθημα των θρησκευτικών», στον τόμο Παντ. Γεωργογιάννης (επιμ.), 16ο 
Διεθνές Συνέδριο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκαπαίδευσης. Διαπολιτισμικότητα και τα Ελληνικά ως 
ξένη γλώσσα» (Πάτρα, 28-30 Ιουνίου 2013) 1. Πάτρα 2014, σ. 331. Ευθ. Σκόδρας, Τα παραδοσιακά 
επαγγέλματα της λαογραφικής έκθεσης του ιστορικού – λαογραφικού και φυσικής ιστορίας Μουσείου Ν. 
Κοζάνης: παρουσίασή τους μέσω πολυμεσικής εφαρμογής. Μυτιλήνη 2010 (μεταπτ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Σχολή Κοινωνικών Επιστημών), σ. 120. Χρ. Ζάλιος. «Βιβλιογραφία 
Ελληνικής Λαογραφίας», Zaliosparadosi. blogspot. gr / 2009 07 01. archive. html. Χρ. Θανοπούλου, Το 
νεοελληνικό μετάλλινο φορητό φυλακτό από το 18ο – 20ό αιώνα. Τεχνολογία, μορφές, λαϊκές πίστεις και 
δοξασίες. Αντιπροσωπευτικά δείγματα. Αθήνα 2014 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 37 σημ. 109. Γ. Χ. Κούζας, 
«‘Ίδιαι κοινωνίαι’. Λαογραφία και περιθωριοποιημένες ομάδες: από τη μερική σύλληψη στην ολιστική 
προσέγγιση των φαινομένων της κοινωνικής περιθωριοποίησης», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 252 
σημ. 80. Νικ. Συμεωνίδου, Η βιωματική προσέγγιση στην επιτόπια λαογραφική έρευνα. Κομοτηνή 2016 
(μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ), σ. 9. Γ. Πεχλιβανίδης, Η επιτόπια έρευνα και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτήν 
ερωτηματολόγια. Κομοτηνή 2016 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ), σ. 12. Σοφία-Φωτεινή Τσιμπερίδου, Η επιτόπια 
λαογραφική έρευνα στη βιωματική της προοπτική. Κομοτηνή 2016 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ), σ. 17. Ελ. 
Καρανικόλα-Τσουβελά, Το πανηγύρι του Αϊ-Συμιού στο Μεσολόγγι. Ιστορική, κοινωνική και 
παιδαγωγική διερεύνηση. Φλώρινα 2015 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), σ. 25 σημ. 21, 24, σ. 
342. Παν. Δαλακούρα, Η μουσειακή παρουσία της σαρακατσάνικης ενδυμασίας. Συμβολή στην 
προσέγγιση, την ερμηνεία και την αξιοποίηση των μουσειακών εκθεμάτων. Ιωάννινα 2016 (διδ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 62 σημ. 79, σ. 70 σημ. 95, σ. 476. Φωτ. Σταματιάδου, Η ‘βιωματική’ 
προσέγγιση στην επιτόπια λαογραφική έρευνα. Κομοτηνή 2016 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ), σ. 11. 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό 5. Πολιτιστικά Προγράμματα. Αθήνα 2012, σ. 
130. Δέσπ. Ψούνη, Η βιογραφία μιας μοιρολογίστρας. Άρτα 2012 (μεταπτ. διατρ.: ΤΕΙ Ηπείρου / 
Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής), σ. 50. Στ. Τσιροπινά, Λανθάνουσα και έκδηλη 
θεατρικότητα στις επιβιώσεις των χιακών εθίμων του εορτολογίου. Θεσσαλονίκη 2010 (διδ. διατρ.: 
ΑΠΘ), σ. 854. Ευ. Ράπτη, Ανασυνθέτοντας το γυναικείο παρελθόν: αφηγήσεις γυναικών ως σύνδεσμος 
μεταξύ μνήμης, προφορικής ιστορίας, μάθησης και κοινωνικής δομής και η εκπαιδευτική – διδακτική 
αξιοποίησή τους. Ρόδος 2014 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου), σ. 617. Ιω. Δρίνης, 
Μετασχηματισμοί και αναπαραστάσεις του ορεινού χώρου (από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα). Η 
περίπτωση της Δημητσάνας 1. Ιωάννινα 2012 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 332. Θ. 
Παραδέλλης, Από τη βιολογική γέννηση στην κοινωνική. Πολιτισμικές και τελετουργικές διαστάσεις της 
γέννησης στον ελλαδικό χώρο του 19ου αιώνα. Αθήνα 1995 (διδ. διατρ.: Πάντειο Πανεπιστήμιο), σ. 189. 
Λίνα Μουσιώνη, Τα τυποβαφικά εργαστήρια του Τυρνάβου 19ος – 20ός αι. 1. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 210. Παν. Τζαβέλλας, Οικονομία και λαϊκά επαγγέλματα του νομού Μεσσηνίας με βάση τα 
χειρόγραφα του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας. Περίοδος: 1965 – 2012. Αθήνα 2014 (μεταπτ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 277. Γ. Σταυροπούλου, Κοινωνικές – ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και η εξέλιξη του τρόπου 
διασκέδασης στην επαρχία Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας (1930 – αρχές 21ου αιώνα). Αθήνα 2013 (μεταπτ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 175. Μερ. Βολονάκης, Το πανηγύρι του προφήτη Ηλία του Ψηλού στην Κάλυμνο: 
λατρεία και παράδοση. Αθήνα 2007 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 247. Πέτρος Φραντζέσκος, Τα 
καφενεία Κωμιακής και Απειράνθου Νάξου ως χώροι κοινωνικής συνάθροισης κατά τον 20ό αιώνα. 
Αθήνα 2006 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 149. Ελ. Μάρη, Το Θέατρο Σκιών στη σύγχρονη εποχή: φορείς 
– ρεπερτόριο – χώρος. Αθήνα 2012 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 240. Χρυσ. Βυργιώτη, Τα εξωκκλήσια 
της περιοχής του Μαραθώνα: θρησκευτικές συμπεριφορές σε τόπους λαϊκής λατρείας μεταξύ αγροτικού 
και αστικού χώρου. Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 223. Αλ. Φλωράκης, Προβιομηχανική 
Επιπλοποιΐα και σύγχρονη χειροτεχνία. Η περίπτωση του Πύργου Τήνου (εθνογραφική συμβολή) 1. 
Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο), σ. 339. Καλλ. Ξανθάκου, Σύγχρονοι 
μετασχηματισμοί εθιμικών εκδηλώσεων στον αστικό χώρο: η περίπτωση των ‘συνδεσμικών’ καλάντων 
Δρυοπιδέων Κύθνου (1948 – 2012). Αθήνα 2012 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 156. Γ. Τσερπές, 
Αναστοχαστικές προσεγγίσεις στην έρευνα της ελληνικής λαογραφίας (1907 – 2012). Αθήνα 2013 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. Ελ. Μαρούδη, Παραδοσιακά παίγνια Βάντσας (Άνω Κώμης). Κοζάνη 
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2016, σ. 167. Σωτηρία-Παναγιώτα Σούλη, Η επιτόπια έρευνα και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτήν 
ερωτηματολόγια. Κομοτηνή 2016 (μεταπτ. εργ.), σ. 14. Γ. Ναθαναήλ, Ελληνική λαϊκή φορεσιά και 
έλληνες ζωγράφοι κατά τον 19ο αιώνα. Κομοτηνή 2016 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 248. Παρθένα 
Καραντωνίου, Γάμος και γαμήλιες γυναικείες ενδυμασίες στη Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων (20ός - 21ος αι.). 
Ιωάννινα 2016 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 299. Όλγα – Ευτυχία Σαριγιαννίδου, 
«Αναπαραστάσεις Θρησκευτικής Λαογραφίας μέσα από τα νέα σχολικά εγχειρίδια της θρησκευτικής 
αγωγής», στο Στ. Γρόσδος (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά εγχειρίδια. 
Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 3. Αθήνα 2016, σ. 277. Δήμ. Καρδακάρη, Η ιστορία της 
«Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας Κερκύρας» και των μουσείων της. Κέρκυρα 2011 (μεταπτ. διατρ.: 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο), σ. 35, σ. 36. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Η πολιτιστική ταυτότητα του σχολείου. 
Αθήνα 2012, σ. 268. Noly Moyssi, «Traditional clothing in the 21st century», στον τόμο Hartmut 
Matthäus – Bärbel Morstadt – Christian Vonhoff (επιμ.), POCA. Postgraduate Cypriot Archaeology 
2012. Cambridge Scholars Publishing 2015, σ. 498. Ανδρ. Οικονόμου, «Επιτόπια εθνογραφική έρευνα 
στους Αρβανίτες της Αττικο-Βοιωτίας. Ζητήματα εντοπιότητας και αυτοαναφορικότητας», Επετηρίς 
Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 31-32 (2004-2008), σ. 210 σημ. 7. Αντ. Τζερεφού, 
Κοινωνικές μεταλλάξεις και ταυτοτικά σύμβολα: η περίπτωση της λύρας στην Ελαφόνησο Λακωνίας, 
1930 – 1960. Άρτα 2007 (διπλ. εργ.: ΤΕΙ Ηπείρου), σ. 192. Θ. Βαρβέρη, Οι μπολιαραίοι και οι 
μικροπωλητές των Κραβάρων της ορεινής Ναυπακτίας. Συλλογική μνήμη και τοπική ταυτότητα. 
Ιωάννινα 2014 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 76. Μιχ. Χατζηκαλλινικίδου, Η επιτόπια 
έρευνα και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτήν ερωτηματολόγια. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ - 
Facoltà di Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 16. Δέσπ. Τανίδου, Η 
βιωματική προσέγγιση στην επιτόπια λαογραφική έρευνα. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ - Facoltà 
di Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 11. Αντ. Κωστάμη, Η επιτόπια 
έρευνα και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτήν ερωτηματολόγια. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ - 
Facoltà di Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 13. Αντ. Κούρτογλου, 
Η επιτόπια έρευνα και η χαρτογραφική μέθοδος αποτύπωσης και μελέτης. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. εργ.: 
ΔΠΘ - Facoltà di Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 18. Μελέκ 
Ιμάμ, Η επιτόπια έρευνα και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτήν ερωτηματολόγια. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. 
εργ.: ΔΠΘ - Facoltà di Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 13. Μαρ. 
Γεωργίου, Η βιωματική προσέγγιση στην επιτόπια λαογραφική έρευνα. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. εργ.: 
ΔΠΘ - Facoltà di Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 15. Κ. 
Τζατζάκη, Η βιωματική προσέγγιση στην επιτόπια λαογραφική έρευνα. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. εργ.: 
ΔΠΘ - Facoltà di Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 16. Φατμέ 
Γκατζή, Η επιτόπια έρευνα και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτήν ερωτηματολόγια. Κομοτηνή 2017 
(μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ - Facoltà di Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 
10. Δέσπ. Γεωργίου,  Η βιωματική προσέγγιση στην επιτόπια λαογραφική έρευνα. Κομοτηνή 2017 
(μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ - Facoltà di Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 
11. Ασημ. Τάσσου, Διαφοροποίηση αγροτικού και αστικού πολιτισμικού χώρου: μεθοδολογία της 
σχετικής έρευνας. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ - Facoltà di Scienze della Formazione / 
Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 8. Φιλ. Αϊτατόγλου, Η βιωματική προσέγγιση στην επιτόπια 
λαογραφική έρευνα. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ - Facoltà di Scienze della Formazione / 
Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 12. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην 
καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 964. Νικ. Κωνσταντινίδης – Εμμ. Ξυλάς, Ξάνθη 1946 – 1974: 
Όψεις των εκλογών και της καθημερινότητας. Ξάνθη 2015, σ. 10 σημ. 8, σ. 199-200. Σοφ. 
Καραπάτσιου, Μελέτη και καταγραφή του Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης. Μια εκπαιδευτική 
προσέγγιση. Φλώρινα 2017 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), σ. 73. Ατ. 
Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, Μελέτες στο Δίστιχο. Κρητική μαντινάδα και αρχαίο επίγραμμα. 
Ηράκλειο 2017, σ. 434. Μυρ. Ευσταθιάδου, Ταξιδεύοντας στον Πόντο: μια ιδιότυπη μορφή τουρισμού 
της νοσταλγίας. Αθήνα 2017 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 281. Γ. Χ. Κούζας, Η επαιτεία στην πόλη. Μορφές 
οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης – ταυτότητες. Αθήνα 2017, σ. 199 σημ. 300, σ. 324 σημ. 592, σ. 
355-356 σημ. 633, σ. 896. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο καθηγητής Μανόλης Γ. Βαρβούνης και το έργο του», 
στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο 
του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 17. Παν. Τζουμέρκας, «Η προσωπικότητα και η 
επιστημονική προσφορά του καθηγητή Μανόλη Γερ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – 
Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 95. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», 
στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο 
του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 110. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Η συμβολή της Άννας 
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Αποστολάκη στην έρευνα και μελέτη του παραδοσιακού ενδύματος», στον τόμο Ανδρ. Οικονόμου – 
Βασιλ. Φλώρου (επιμ.), Αντίδωρο στην Άννα Αποστολάκη. Η ζωή, το έργο και η συνεισφορά της. Αθήνα 
2017, εκδ. Λύκειον των Ελληνίδων, σ. 230 σημ. 51, σ. 239. Μαρ. Παπαχριστοφόρου, «Από τη 
συλλογή λαογραφικής ύλης στην επιτόπια έρευνα: μια κριτική αναδρομή στην ιστορία της Ελληνικής 
Λαογραφίας», στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και 
Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 119, σ. 122. Γ. Ζέρβας, 
Τελετουργικά ‘εθιμα στο χωριό Στύρφακα της Δυτικής Φθιώτιδας. Αθήνα 2016, σ. 23 σημ. 19, σ. 82. Γ. 
Ζέρβας, Γάμος στην Κάρπαθο: το ‘γύρεμα’ του γαμπρού στα χωριά Απέρι και Όθος. Αθήνα 2017, σ. 26 
σημ. 13, σ. 91. Αν. Φλωράκη, Το κέντημα ‘φιλί’ στην Τήνο: κοινωνικές και τεχνολογικές παράμετροι 
μιας γυναικείας χειροτεχνίας. Αθήνα 2018 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 105. Στ. Πισιμίση, Η ελληνική 
λαϊκή τέχνη στο συγγραφικό έργο της Αγγελικής Χατζημιχάλη και η λειτουργία της στο αρχοντικό και 
μετέπειτα Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη». Αθήνα 2017 (μεταπτ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 171. Γ. Σταυροπούλου, «Τοπωνύμια του χωριού Καράτουλα Μεγαλοπόλεως 
Αρκαδίας μέσα από λαϊκές αφηγήσεις», Πρακτικά 6ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
του Τμήματος Φιλολογίας, ΕΚΠΑ (13 – 15 Μαΐου 2011) / Proceedings 6th Athens Postgraduate 
Conference of the Faculty of Philology, National and Kapodistrian University of Athens (13 – 15 May 
2011). Αθήνα / Athens 2012, σ. 118. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – ΕΣΠΑ 2007-13, Βασικό επιμορφωτικό 
υλικό 5. Πολιτιστικά προγράμματα. Αθήνα 2012, σ. 130. G. Kouzas, «Street musicians, artistic practices 
and survival strategies: An ethnographic example (Dionysiou Areopagitou Street, Athens)», Papers in 
Ethnology ans Anthropology. Journal of the Serbian Ethnological and Anthropological Society - 
Оригинални научни рад УДК: Eтнолошко-антрополошке свеске - Etnološko-antropološke sveske 
28 (n.s.) 17 (2017). Art Practices and Urban Promenades, σ. 29. Παν. Βελτανισιάν, Η ταυτότητα της 
Σαλαμίνας από τα τέλη του 17ου αιώνα έως και τα μέσα του 19ου αιώνα. Μια ιστορική και λαογραφική 
προσέγγιση μέσα από δικαιοπρακτικά έγγραφα αρχείων, προφορικές παραδόσεις, περιηγητικά κείμενα 
και άλλες πρωτογενείς πηγές. Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 608. Ρέα Κακάμπουρα – Ορσαλία-
Ελένη Κασσαβέτη, Οπτική Εθνογραφία και Εκπαίδευση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές 
προτάσεις. Αθήνα 2018, σ. 251. Πετρούλα Χατζηττοφή, «… μετά πάσης τελειότητος κοσμήματα χρυσά 
και αργυρά»: Παραγωγή, τυπολογία και χρήση κοσμημάτων στην Κύπρο (1830 – 1960). Λευκωσία 2018 
(διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Κύπρου), σ. 641. Ελένη Ζουπανιώτου, Το γυναικείο καρναβάλι της 
Πρέβεζας. Μεταμφίεση και κοινωνία (1960 - 2018). Ιωάννινα 2018 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων), σ. 19 σημ. 44, σ. 132. Αικ. Ανδριανού, Το επώνυμο κόσμημα στην Ελλάδα (20ός – 21ος 
αιώνας). Τα χρυσά έργα του Ηλία Λαλαούνη. Ιωάννινα 2018 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 
224. Μυρ. Ε. Ευσταθιάδου, Ταξιδεύοντας στον Πόντο. Τουρισμός της νοσταλγίας. Αθήνα 2018, σ. 353. 
Μαρία Μπομποτά, Η αθυροστομία στην Ελλάδα: από την ευφορία στην προσβολή. Αθήνα 2018 (διδ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 287, σ. 288. 
 
 
6. Εισαγωγή στις σαμιακές σπουδές. Θεωρία – Μεθοδολογία – Βιβλιογραφία. 
Αθήνα 1994, σσ. 62 (έκδ. Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος 
Δημητρίου») 
 
Περίληψη: Το μικρό αυτό βιβλίο αποτελεί βοήθημα και οδηγό όσων θα θελήσουν να 
ασχοληθούν με τις σαμιακές σπουδές, στους επιμέρους τομείς των λεγομένων επιστημών του 
ανθρώπου. Πρόκειται για τις επιστημονικές σπουδές που αναφέρονται στην ιστορία και τον 
ποιλιτισμό της Σάμου, με τις ιδιαιτερότητες που αυτή παρουσιάζει, διαχρονικά, παραλλήλως 
δε πρόκειται για ένα ουδιαστικό τμήμα των ελληνικών τοπικών σπουδών, οι οποίες 
παρουσιάζουν επιστημονική και βιβλιογραφική άνθιση στη χώρα μας, ήδη από το β΄ μισό 
του 19ου αι. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή, όπου εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη των 
σαμιακών σπουδών, ακολουθεί καταταγμένη κατά θεματολογικούς τομείς βιβλιογραφία, με 
πρόβλεψη χώρου για μελλοντικές συμπληρώσεις, ώστε ο ερευνητής να έχει στη διάθεσή του 
ένα εύχρηστο εγκόλπιο κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της έρευνάς του. Πρόκειται για 
ένα ουσιαστικό εγχειρίδιο των σαμιακών σπουδών, με βάση το οποίο οργανώθηκαν οι 
ερευνητικές και ερμηνευτικές επιστημονικές προσεγγίσεις στην ιστορία και στον πολιτισμό 
της Σάμου, οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν αποδώσει πολλούς επιστημονικούς καρπούς, με τη 
διοργάνωση συνεδρίων, την έκδοση ειδικών περιοδικών και μονογραφιών, και οι οποίες εν 
πολλοίς στηρίχθηκαν στην επιστημονική βάση που οριοθετεί το βιβλίο αυτό.  
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Κρίσεις: Θεσσαλικό Ημερολόγιο 27 (1995), σ. 349 [Κ. Σπανός] / Λαογραφία 37 (1993-1994), 
σ. 319 [Δ. Σ. Λουκάτος] / Byzantion 65:2 (1995), σ. 567 [P.Yannopoulos] 
 
Αναφορές: Αλ. Σαββίδης, «Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδος της σαμιακής ιστορίας», Σαμιακές 
Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 29, σ. 30. Δημ. Στρατής, Ελληνικά έγγραφα του Ειρηνουπόλεως και 
Βατοπαιδίου Γρηγορίου (1761-1846). Άγιον Όρος 2003, σ. 17, σ. 27 σημ. 15. Αλ. Πολίτης, Εγχειρίδιο 
του νεοελληνιστή. Ηράκλειο 2005, σ. 49. Αλεξία Ορφανού, Το θεσμικό πλαίσιο και η ιδεολογική 
λειτουργία της ελληνικής εκπαίδευσης στη Σάμο την περίοδο της Ηγεμονίας (Αύγουστος 1834 – Μάρτιος 
1913). Φλώρινα 2012 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), σ. 653. Ang. Armati, 
«Publicazioni», Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 31 (1994), σ. 315. Universitè de Genève, Liste 
des nounelles acquisitions des Bibliothèques du site Uni Bastions 1 (2011), σ. 77.  
 
 
7. Εξελίξεις και μετασχηματισμοί στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό. 
Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 136 (εκδ. Fragmenta) 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται επιμέρους αδημοσίευτα μελετήματα γύρω από 
τις εξελίξεις και τις μετασχηματιστικές διαδικασίες που παρατηρούνται στον ελληνικό 
παραδοσιακό πολιτισμό μετά τη δεκαετία 1940-1950, και ιδίως μετά τη δεκαετία του '70, 
οπότε η ελληνική κοινωνία εισήλθε σε προφανείς διαδικασίες μετάβασης. Ο ρόλος των 
πληθυσμιακών μεταβολών, ο τουρισμός, η τηλεόραση, οι αλλαγές στην παραδοσιακή 
θρησκευτική συμπεριφορά, με αφορμή τα πανηγύρια, αποτελούν τους επιμέρους παράγοντες 
αυτής της αλλαγής, όπου οι μεταβολές παρακολουθούνται με βάση συγκεκριμένα 
παραδείγματα διαφόρων ελληνικών περιοχών. Παρακολουθούνται εδώ οι καταλήξεις και οι 
αποκρυσταλλώσεις των διαδικασιών μετάβασης που ξεκίνησαν μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, και οι οποίες δημιούργησαν ουσιαστικά τον σύγχρονό μας λαϊκό 
πολιτισμό, με βάση και τις γενικότερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην ευρύτερη 
περιοχή, κυρίως κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Πρόκειται λοιπόν για μια μελέτη 
νεωτερικής λαογραφίας, στην οποία εξετάζονται μορφές και παραδοσιακές εκδηλώσεις 
σύγχρονές μας, με τις ιστορικές ρίζες τους αλλά και τις σύγχρονες διαμορφώσεις τους. Ως 
τελικό συμπέρασμα μπορεί να αναφερθεί το ότι το φαινόμενο και η διαδικασία της 
παράδοσης συνεχίζουν να προσδιορίζουν την συμπεριφορά και τη δράση του ελληνικού 
λαού, αλλάζουν όμως οι τρόποι και οι μορφές εκδήλωσης αυτής της παραδοσιακότητας, 
καθώς προσαρμόζονται προς τα σύγχρονα δεδομένα, τα οποία βέβαια διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τις ευρύτερες ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, δεδομένου ότι ο 
λαϊκός πολιτισμός αποτελεί ένα ζωντανό και εξελισσόμενο πολιτισμικό σύστημα, ιστορικά 
προσδιορισμένο. 
 
Kρίσεις: Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 45 (1995), σ. 278 [Γ. Πετρόπουλος] / Ημερησία 3438 
(1995), σ. 3 [Γ. Χιονίδης] / Θεσσαλικό Ημερολόγιο 28 (1995), σ. 282 [Κ. Σπανός] 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Έντυπη λαϊκή ποίηση της Κάσου (1962-1994)», Παρνασσός 38 
(1996), σ. 162-163. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Τοπικές εφημερίδες και λαϊκή ποίηση», Λαογραφία 38 
(1997), σ. 57. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Δημοσιογραφικός λόγος και λαογραφία», στον τόμο Χρ. 
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8. Ενοριακοί ναοί και παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά. Η 
περίπτωση του ναού του Αγίου Νικολάου Σάμου και η λαογραφική ανάγνωση 
ενός θεσσαλικού χειρογράφου. Αθήνα 1995, σσ. 382 (έκδ. Πνευματικό 
Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου») 
 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο εξετάζεται η ενορία του 
Αγίου Νικολάου της Σάμου, το ιστορικό της ίδρυσης, τα κειμήλια και τα σκεύη, η 
κατασκευή του τέμπλου, τα αφιερώματα και η γενικότερη ενοριακή ζωή, τόσο στον 
συγκεκριμένο ναό, όσο και στο νησί της Σάμου γενικότερα, ενώ εκδίδονται και έγγραφα από 
το πλούσιο αρχείο του ναού, το οποίο ταξινόμησε και φωτογράφησε ο γράφων, στο χρονικό 
διάστημα 1988-1990. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται υπό το ίδιο πρίσμα, και για την ίδια 
περίπου χρονική περίοδο, η ενορία του Αγίου Αχιλλίου της Λάρισας, με βάση τον κώδικά 
της, που σώζεται σήμερα στο Μουσείο Μπενάκη , και δημοσιεύεται με σύντομα σχόλια , στα 
πλαίσια της ανά χείρας μελέτης . Στο τέλος παρατίθενται συμπεράσματα, για τις ομοιότητες 
και τις διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα σε μια νησιωτική και μια ηπειρωτική ενορία, 
που και οι δύο βρίσκονταν υπό καθεστώς οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά και για τη 
λειτουργία του ενοριακού συστήματος του ελληνικού λαού γενικότερα, καθώς και σχετική 
με το όλο ζήτημα λαογραφική βιβλιογραφία. Η μελέτη των ενοριών και του ενοριακού 
συστήματος αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική θρησκευτική λαογραφία, δεδομένου 
ότι μέσα από τις ενορίες εκφράζονται και αποτυπώνονται πολλές και σημαντικές μορφές του 
λαϊκού θρησκευτικού βίου, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ελληνική λαϊκή 
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θρησκευτικότητα. Μέσα από τις ενορίες διαμορφώνεται και παρουσιάζεται μεγάλο μέρος της 
εθιμικής δραστηριότητας των ορθοδόξων χριστιανών της χώρας μας, αλλά και της ελληνικής 
διασποράς ανά τον κόσμο. Γι’ αυτό και η ιστορική και πολιτισμική μελέτη των ενοριών και 
του ενοριακού έργου ενδιαφέρει άμεσα την ελληνική θρησκευτική λαογραφία, στην ιστορική 
και συγχρονική προοπτική της, όπως καταγράφεται και στο βιβλίο αυτό, μέσα από την 
μελέτη δύο διαφορετικών περιπτώσεων ενοριών του ελληνικού χώρου.   
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9. Λαογραφικά των Πομάκων της Θράκης. Αθήνα 1996, σσ. 184 (εκδ. 
Πορεία) 
 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό συνδυασμένης αρχειακής (στο Κέντρο Ερεύνης 
της Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών και στο Λαογραφικό Αρχείο του Γ. Α. 
Μέγα, στην Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία) και επιτόπιας έρευνας, με θέμα τα χωριά των 
Πομάκων του νομού Ξάνθης. Στο πρώτο μέρος του παρουσιάζονται θέματα από τον υλικό, 
τον κοινωνικό και τον πνευματικό βίο της παραδοσιακής καθημερινότητας των Πομάκων, 
ενώ στο παράρτημα ανθολογούνται ανέκδοτες περιγραφές με το ίδιο θέμα, από τις αρχειακές 
πηγές που προαναφέρθηκαν. Τέλος παρατίθενται οι συλλογές λαογραφικού υλικού των 
Πομάκων, με τα περιεχόμενά τους, βιβλιογραφία και σχετικοί πίνακες, ως μια μικρή 
συμβολή στην προσπάθεια λαογραφικής μελέτης των Πομάκων που ζουν στην ελληνική 
Θράκη, η οποία παρουσιάζει αυξανόμενους ρυθμούς στην βιβλιογραφία των τελευταίων 
χρόνων. Εκπληρώνεται έτσι η ανάγκη δημιουργίας ενός ανθολογίου της πομακικής 
λαογραφίας, ώστε οι ασχολούμενοι με το ζήτημα ερευνητές να βρουν υλικό για να 
ξεκινήσουν τις σχετικές μελέτες τους, αλλά και για να οργανώσουν και να κατευθύνουν τις 
νέες επιτόπιες έρευνες και καταγραφές που θα σχεδιάσουν και θα πραγματοποιήσουν. Η 
παρουσίαση του αρχειακού αυτού υλικού, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα, ως την χρονιά 
δημοσίευσης του βιβλίου, σχετική βιβλιογραφία, προωθεί τις λαογραφικές σπουδές για τους 
Πομάκους της ελληνικής Θράκης και το λαϊκό τους πολιτισμό, για θέμα δηλαδή για το οποίο 
ως τότε υπήρχε σημαντική τουρκική και βουλγαρική βιβλιογραφία, όχι όμως και ανάλογες 
ελληνικές επιστημονικές και βιβλιογραφικές λαογραφικές επιδόσεις, κενό που δεν κάλυψε 
απολύτως και η μεταγενέστερη της έκδοσης μελέτη των Πομάκων από τη σκοπιά της 
εθνολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Για τους λόγους αυτούς, το συγκεκριμένο 
βιβλίο χρησιμοποιήθηκε ως βήμα για την ανάπτυξη των περί τους Πομάκους λαογραφικών 
σπουδών, οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε πλήρη επιστημονική και ερευνητική ανάπτυξη, 
όπως δείχνουν και οι αναφορές που έγιναν σε αυτό, σε ανάλογες επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, ελληνικές και ξένες. 
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26, σ. 35, σ. 60, σ. 71, σ. 84, σ. 105, σ. 145, σ. 194, σ. 206, σ. 247, σ. 287, σ. 295. Αλή Ρόγγο, 
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λαογραφικό υλικό του συγκεκριμένου πομάκικου οικισμού παρουσιάζεται για πρώτη φορά 
στη λαογραφική βιβλιογραφία. Η λαογραφική μελέτη των Πομάκων της ελληνικής Θράκης 
βρίσκεται στο επίκεντρο των σχετικών σπουδών, ήδη από την αρχή της δεκαετίας του ’90, 
και η συναρμογή μεταξύ της εθνικής και της θρησκευτικής τους ταυτότητας βρίσκεται στο 
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наблюдение върху особеностите на именната система в района на Мики (Мустафчево), 
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11. Λαογραφικά των Νεομαρτύρων. Κομοτηνή 1998, σσ. 90 (εκδ. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) 
 
Περίληψη: Η πρώτη μορφή του κειμένου αυτού αποτέλεσε πανηγυρικό λόγο, που 
εκφωνήθηκε κατά τον επίσημο εορτασμό της 25ης Μαρτίου του 1998, με εντολή της 
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Συγκλήτου του Δ Π Θ. Ωστόσο για την δημοσίευση το κείμενο γράφτηκε ξανά, πιο 
αναλυτικό και αναθεωρημένο, με την προσθήκη σημειώσεων και βιβλιογραφίας. Το υλικό 
της μελέτης προέρχεται τόσο από τη σχετική βιβλιογραφία, όσο και από χειρόγραφα μονών 
του Αγίου Όρους, που περιλαμβάνουν κείμενα για τους Νεομάρτυρες, και είναι μέχρι 
σήμερα ανέκδοτα. Στη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια λαογραφικής προσέγγισης των 
νεομαρτυρολογικών κειμένων, τα οποία αποτελούν σημαντικές πηγές για την καθημερινή 
ζωή και τη λαογραφία της εποχής που γράφτηκαν. Δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα 
και παρέχεται η σχετική βιβλιογραφία. Μέσα από τα παραδείγματα αυτά αποδεικνύεται ότι 
τα νεομαρτυρολογικά κείμενα αποτελούν ουσιαστικές δεξαμενές λαογραφικών πληροφοριών 
για το υπό οθωμανική κυριαρχία Γένος, και μάλιστα για διάφορες και ποικίλες πτυχές της 
παραδοσιακής καθημερινότητας, για τον υλικό, τον κοινωνικό και τον πνευματικό βίο του 
λαού. Πρόκειται για ένα μελέτημα ιστορικής και συγκριτικής λαογραφίας, στο οποίο 
υποδεικνύονται πηγές και τάσεις, η εξαντλητική μελέτη των οποίων, που δεν αποτελεί στόχο 
του δημοσιεύματος αυτού, θα πρέπει βεβαίως να γίνει στα πλαίσια σχετικής μονογραφίας. 
Επίσης εδώ επισημαίνεται η σημασία των νεομαρτυρολογικών κειμένων ως πηγών για την 
εξέταση της παραδοσιακής καθημερινότητας του Γένους κατά την εποχή της οθωμανικής 
κατάκτησης, μια γενική αρχή που εξειδικεύεται και από άλλες σχετικές ειδικότερες μελέτες, 
οι οποίες και σημειώνονται στη συνέχεια. 
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του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 112. Ν. Ι. Κουφός, Ο Λάκωνας άγιος νεομάρτυς Ιωάννης: η 
δύναμη της πίστης στην υπηρεσία του έθνους. Σπάρτη 2017, σ. 3 σημ. 5. π. Θωμάς Ανδρέου, Η 
λατρευτική τιμή των νεομαρτύρων στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. Κομοτηνή 2018 (διδ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 41 σημ. 113, 114, σ. 58 σημ. 184, σ. 69 σημ. 223, σ. 70 σημ. 228, σ. 73 σημ. 239, σ. 
85 σημ. 291, σ. 86 σημ. 295, σ. 94 σημ. 330, σ. 95 σημ. 334, σ. 165 σημ. 645, σ. 270. 
 
 
12. Αφήγηση και αφηγητές στα ελληνικά παραμύθια. Η περίπτωση μιας 
παραμυθούς από τη Σάμο. Αθήνα 1998, σσ. 102 (εκδ. Καστανιώτη) 
 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται τα παραμύθια που αφηγήθηκε μια 
συγκεκριμένη παραμυθού από τη Σάμο. Προηγούνται εκτενή προλεγόμενα για τους 
παραμυθάδες στη λαογραφία μας, τις αφηγηματικές τεχνικές και τα βιογραφικά της 
παραμυθούς, με τη σχετική βιβλιογραφία, δεδομένου ότι η μελέτη των αφηγητών των 
παραμυθιών και των παραλλαγών που αυτοί αφηγούνται αποτελεί ζητούμενο για τη 
λαογραφική βιβλιογραφία. Μετά τα παραμύθια παρέχονται σύντομα σχόλια και η κατάταξη 
των παραμυθιών κατά το διεθνές σύστημα Aarne-Thompson. Οι συγκεκριμένες παραλλαγές 
παρουσιάζονται και μελετώνται για πρώτη φορά, ενώ το βιβλίο στοχεύει σε μια πλήρη 
παρουσίαση μιας παραμυθούς και των παραμυθιών που αυτή αφηγήθηκε, από τις λίγες που 
υπάρχουν στη λαογραφική μας βιβλιογραφία. Σημειώνεται εδώ ότι η μελέτη των 
παραμυθάδων, μαζί με τα παραμύθια που διασώζουν και αφηγούνται, αποτελεί σημείο 
αιχμής για τη διεθνή λαογραφική βιβλιογραφία, όπως φαίνεται και από τις βιβλιογραφικές 
αναφορές. Η σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η προσωπικότητα και η τέχνη του κάθε 
παραμυθά προσδιορίζει καθοριστικά την ποιότητα και την μορφή των παραλλαγών που 
αυτός διηγείται, άρα και την ουσιαστική ταυτότητα των πληροφοριών και του υλικού που 
προέρχονται από αυτόν. Γι’ αυτό και η ενασχόλιση με τους παραμυθάδες και τις 
παραμυθούδες αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο μελέτης του παραμυθιού και της λαϊκής 
αφηγηματικότητας στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, και υπό το πρίσμα αυτό εξετάζεται εδώ 
και η συγκεκριμένη παραμυθού της Σάμου, μέσα από βιογραφικά στοιχεία αλλά και τα 
παραμύθια που η ίδια αφηγήθηκε. 
 
Κρίσεις: Γιατί 285 (1999), σ. 48-49 [Β. Τζανακάρης] / Διαβάζω 396 (1999), σ. 69 [Κ. 
Μαλαφάντης] / Σαμιακές Μελέτες 4 (1999-2000), σ. 557-558 [Μ. Τριπερίνα] / Fabula 41 
(2000), σ. 134-136 [Walter Puchner] / Demos 34: 2 (2000), σ. 167-169 [W. Puchner] / 
Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών / Πρωτοχρονιάτικο Λογοτεχνικό Δελτίο 1 (2010), σ. 153 [Γ. 
Πετρόπουλος] 
 
Aναφορές: Μαρ. Καπλάνογλου, Παραμύθι και αφήγηση στην Ελλάδα: Μια παλιά τέχνη σε μια νέα 
εποχή. Αθήνα 2002, σ. 392. Κ. Μαλαφάντης, «Η παιδαγωγική και το παραμύθι στο Ελληνικό Δημοτικό 
Σχολείο (19ος - 20ός αι.)», Θητεία. Τιμητικός τόμος για τον καθηγ. Μ. Γ. Μερακλή. Αθήνα 2002, σ. 401. 
Θαν. Νάκας, «Γλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία της παράστασης (performance) του παραμυθιού», 
Θητεία. Τιμητικός τόμος για τον καθηγ. Μ. Γ. Μερακλή. Αθήνα 2002, σ. 492. Χαρ. Φαράντος, «Πέντε 
ευβοϊκά παραμύθια», Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 33 (1998-2000), σ. 143. Μ. Καπλάνογλου, Κόκκινη 
κλωστή κλωσμένη. Λαϊκά παραμύθια και αφηγητές του Αιγαίου. Αθήνα 2004, σ. 305. Μ. Καπλάνογλου, 
«Η τέχνη της παραδοσιακής αφήγησης στο Αιγαίο», Πρακτικά Β΄ Ετρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών  
Σπουδών 1. Αθήνα 2004, σ. 178 σημ. 4. Κ. Δ. Μαλαφάντης, Το παραμύθι στην εκπαίδευση. Αθήνα 
2006, σ. 76 σημ. 100, σ. 149 σημ. 216, σ. 313. Δ. Δαμιανού, Λαϊκές αφηγήσεις. Μύθοι και παραμύθια 
των Κυθήρων. Αθήνα 2005, σ. 273. Νικ. Περπατάρη, Η λειτουργικότητα των λαογραφικών θεμάτων 
στον επιστολικό λόγο αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων (1974-2005). Αθήνα 2006, σ. 161, σ. 235. Ρ. 
Κακάμπουρα, Αφηγήσεις ζωής. Η βιογραφική προσέγγιση στη σύγχρονη λαογραφική έρευνα. Αθήνα 
2008, σ. 473. Κυρ. Ντελόπουλος, «Νέες εκδόσεις», Η Καθημερινή 24098 (9 Φεβρουαρίου 1999), σ. 12. 
Μαρ. Καπλάνογλου, «Παραμυθάδες, αυτοί οι πλάνητες», Ελευθεροτυπία (18 Δεκεμβρίου 1999), ένθετο 
«Παραμύθια, το δικαίωμα στη φαντασία», σ. 8. Ε. Χίου, «Η παραμυθού των Μαυρατζαίων», Χαραυγή 
237 (15 Ιανουαρίου 2000), σ. 6. Αγγ. Κομποχόλη, Θρησκευτική και κοσμική λαϊκή διήγηση. 
Αλληλεπιδράσεις. Το παράδειγμα του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη. Αθήνα 2008 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 
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303. Στ. Πελασγός, Τα μυστικά του παραμυθά. Μαθητεία στην τέχνη της προφορικής λογοτεχνίας και 
αφήγησης. Αθήνα 2007, σ. 302. Κ. Γκότσης – Ελ. Σπαθάρη-Μπεγλίτη, Δημόσιος και Ιδιωτικός βίος 
στην Ελλάδα 2: Οι νεότεροι χρόνοι. Ανθολόγιο δοκιμίων για το Δημόσιο και Ιδιωτικό βίο στην Ελλάδα 
(19ος - 20ός αι.). Πάτρα 2008 (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), σ. 324. Παν. Καπροΐτη, Θέματα και 
μοτίβα εγκλεισμού νέας στο λαϊκό παραμύθι. Αθήνα 2010 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 35. Ευαγγ. 
Σαλταπίδα, Αφήγηση και αφηγητές στη βλαχόφωνη κοινότητα Κλεινού Τρικάλων. Αθήνα 2010 (μεταπτ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 29 σημ. 29, σ. 50. Μ. Καπλάνογλου, «Λαϊκός πολιτισμός και διαφήμιση», στο Κ. 
Μαλαφάντης - Στ. Κούτρας (επιμ.), Η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση του παραμθιού, Αθήνα 
2007, σ. 72. Κ. Μαλαφάντης, «Θέσεις του Δημήτρη Γληνού για τη διδασκαλία του παραμυθιού στο 
δημοτικό σχολείο», στο Κ. Μαλαφάντης - Στ. Κούτρας (επιμ.), Η παιδαγωγική και διδακτική 
αξιοποίηση του παραμθιού, Αθήνα 2007, σ. 90 σημ. 17. «Αρχιπέλαγος. Ενδεικτική βιβλιογραφία», 
www. old. eyploia. gr:  Εύπλοια. gr: e-περιοδικό του δικτύου Αιγαίου. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Έντυπα 
μέσα επικοινωνίας και λαϊκός πολιτισμός. Νεωτερικά λαογραφικά. Αθήνα 2011, σ. 21 σημ. 16. Μαρ. 
Καπλάνογλου, «Κοινωνικά πλαίσια της προφορικής αφήγησης παραμυθιών στην Ελλάδα και την 
Τουρκία», στο Ευάγγ. Αυδίκος (επιμ.), Λαογραφικές αναγνώσεις στην Ελλάδα και την Τουρκία, Αθήνα 
2012, σ. 466, σ. 478. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Το παραμύθι  επικαιρότητα», Ιστορίας Μέριμνα. 
Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη Α1. Αθήνα 2011, έκδ. Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 33 σημ. 5. Μαρ. Καπλάνογλου, «Το ελληνικό λαϊκό παραμύθι: διάδοση και 
διαφοροποίηση», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: 
ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 871-872 σημ. 4. Κ. Μαλαφάντης, Το 
παραμύθι στην εκπαίδευση. Ψυχοπαιδαγωγική διάσταση και αξιοποίηση. Αθήνα 2011, σ. 313. Αθ. 
Ντούλια, Το παραμύθι της Σταχτοπούτας στις ελληνικές και ξένες παραλλαγές. Παιδαγωγικές, 
λαογραφικές - ανθρωπολογικές, ψυχαναλυτικές και άλλες προεκτάσεις. Αθήνα 2010, σ. 238. Β. 
Γεργατσούλης, «Παραμύθια απ’ τη σύγχρονη προφορική παράδοση: εγγράμματοι αφηγητές, λόγιες 
επιδράσεις», στον τόμο Γ. Βοζίκας (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Λαϊκός 
πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση – πεζογραφία – θέατρο) 1. Αθήνα 2013, έκδ. Ακαδημία Αθηνών 
/ Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, σ. 239. Αλ. Σταθακιός, Παράδοση και εκμοντερνισμός 
στη σαμιακή κοινωνία. Σάμος 2000 (μεταπτ. διατρ.: Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ), σ. 59 σημ. 392, σ. 
60, σ. 61, σ. 95. Ρ. Κακάμπουρα, «Η λαογραφική έρευνα των προσωπικών αφηγήσεων στο διεθνή 
χώρο», στο Ευάγγ. Αυδίκος (επιμ.), Λαογραφικές αναγνώσεις στην Ελλάδα και την Τουρκία, Αθήνα 
2012, σ. 321. Κυρ. Χρυσού – Καρατζά, «Η ιστορική διαδρομή της τροφής ως πολιτισμικού φαινομένου 
στον ελλαδικό χώρο», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια 
Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας 
«Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 1053, σ. 1057. Ιω. Σέργη, 
Κείμενα λαϊκής παράδοσης και σύγχρονης λογοτεχνίας: Συγκριτική μελέτη σε νήπια. Ρόδος: Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου 2011 (διδ. διατρ.), σ. 588. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής, «Οι μαθητές μας ταξιδεύουν με τα παραμύθια τους», www.ziridis.gr. Οδ. 
Τσαγκαράκης, «Η πανουργία ως θεματικό μοτίβο στο κρητικό παραμύθι και στην Οδύσσεια του Ομήρου», 
στον τόμο Κ. Δ. Μουτζούρης (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Το κρητικό παραμύθι» (Μνήμη Παύλου 
Βλαστού). Ηράκλειο 2014, σ. 274 σημ. 15, 16, σ. 275 σημ. 17, σ. 280. Βασίλ. Γεργατσούλης, «Το 
αρμενικό παραμύθι στην ελληνική γλώσσα», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Ελ. Κ. Χαρατσίδης – Γαρ. Γ. 
Θεοδωρίδου (επιμ.), Από το Αραράτ στον Όλυμπο: Θέματα αρμενικής λαογραφίας. Θεσσαλονίκη 2014 
(Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Δημοκρατίας της 
Αρμενίας ), σ. 545. Παν. Καπροΐτη, Θέματα και μοτίβα εγκλεισμού νέας στον αγροτικό και τον αστικό 
πολιτισμό. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.), σ. 19. Οδ. Τσαγκαράκης, «Η πανουργία ως θεματικό μοτίβο στο 
παραμύθι και την Οδύσσεια», Στασίνος 14 (2013-2014), σ. 144 σημ. 14, 15, 16. Παρθ. Ζαφειριάδου, Ο 
λαϊκός αφηγητής – παραμυθάς σε μια εθνογραφική προσέγγιση του παραμυθιού. Κομοτηνή 2010 (μεταπτ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 22. Ευ. Θωμαδάκη – Αθ. Αλεξίου, «Σχόλια στα ελληνικά κείμενα», Ερευνητικό 
Πρόγραμμα «Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών 
κοινοτήτων στη Θράκη» (ΕΟΧ GR07 / 3768) – Υποέργο 02 «Γλωσσολογική έρευνα, αποτίμηση και 
διάχυση αποτελεσμάτων», ΠΕ1: Γλωσσολογική έρευνα – Παραδοτέο Π.1.4: Συνοδευτικό 
επεξηγηματικό υλικό, σ. 64. Σοφ. Μακρυκώστα, Το παραμύθι στο νηπαγωγείο. Βόλος 2001 (διπλ. 
εργασία: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), σ. 76. Γ. Θανόπουλος, «Ανέκδοτες παραλλαγές παραμυθιών από 
την Αρκαδία», στον τόμο Μ. Γ. Μερακλής – Γ. Παπαντωνάκης – Χρ. Ζαφειρόπουλος – Μ. 
Καπλάνογλου – Γ. Κατσαδώρος (επιμ.), Το παραμύθι από τους αδελφούς Grimm στην εποχή μας. 
Διάδοση και μελέτη. Αθήνα 2017, εκδ. Gutenberg, σ. 487 σημ. 39, σ. 490. Β. Ιγνατίου-Καραμανώλη, 
Οι ερωτικές σχέσεις στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι. Αθήνα 2002, σ. 310 (διδ. διατρ.: Πάντειο 
Πανεπιστήμιο). Δ. Βρέλλη, Η αφηγηματική τέχνη της Μαρίνας Παπαδογιωργάκη, μιας λαϊκής 
αφηγήτριας από την Αγία μαρίνα Ηρακλείου. Αθήνα 2017 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 153. Ν. 

http://www.ziridis.gr/
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Μιχαηλίδου, Αφήγηση μύθων και παραμυθιών. Φάκελος για εκπαιδευτικούς. Ξάνθη 2017, σ. 10. Διον. 
Ζερβού, Η ωραία κοιμωμένη από τον Charles Perrault στους αδελφούς Γκρίμ: παραμυθολογική 
ανάλυση. Ρόδος 2018 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου), σ. 87. Δ. Προύσαλης, Ο λαϊκός λόγος 
στη σύγχρονη αφήγηση. Η περίπτωση του λαϊκού παραμυθιού. Αθήνα 2014 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 
234. 
 
 
13. Ποδιές της συλλογής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Κομοτηνή 1999, σσ. 133 (εκδ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό, με πρόλογο του πρύτανη του ΔΠΘ, παρουσιάζονται οι ποδιές 
της γυναικείας φορεσιάς που ανήκουν στη λαογραφική συλλογή του πανεπιστημίου μας. 
Προηγείται προλογικό σημείωμα για τα υλικά, τις κατασκευαστικές τεχνικές και τους 
συμβολισμούς, και ακολουθούν οι ποδιές, σαρακατσάνικες κατά κύριο λόγο και θρακιώτικες, 
κατά κατηγορία, ανάλογα με τη διάταξη της διακόσμησης και τους συμβολισμούς των 
διακοσμητικών μοτίβων. Σε κάθε κατηγορία προηγείται σχετικό κείμενο, ενώ στο τέλος 
παρατίθεται σχετική βιβλιογραφία. Πρόκειται για μια προσπάθεια επιστημονικής 
λαογραφικής παρουσίασης του υλικού, το οποίο δεν έχει ακόμη εκτεθεί στο κοινό, ενώ 
παραλλήλως το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναδεικνύει και τον πλούτο της λαογραφικής 
συλλογής του ΔΠΘ, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον από λαογράφους που θα 
ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν στις μελέτες τους. Στις σελίδες του βιβλίου επιχειρείται μια 
ουσιαστική αποκρυπτογράφηση των συμβόλων που υπάρχουν στις ποδιές αυτές, του 
διακοσμητικού τους ρόλου, αλλά και της κοινωνικής τους λειτουργικότητας, με βάση και την 
παλαιότερη σχετική βιβλιογραφία, αλλά και το νέο υλικό που η συγκεκριμένη συλλογή 
προσφέρει, με στόχο την προώθηση της έρευνας γύρω από τη μελέτη της σαρακατσάνικης 
παραδοσιακής φορεσιάς. 
 
Κρίσεις: Το Βήμα (14-11-1999), σ. 18 / Ελευθεροτυπία (7-1-2000), σ. 22 [Ν. Ντόκας] / Ο 
Χρόνος 9899 (2000), σ. 1, 5 [Μελ. Μαρτίδου] / Μακεδονία (12-3-2000), σ. 137 [Μ.Ν.] / 
Ταχυδρόμος Καβάλας (10-4-2001), σ. 3 / Eνημερωτικό Δελτίο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του 
Δ.Π.Θ. 6 (1999), σ. 38 [Θ. Κυρκούδης] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 610-611 [Αναγν. 
Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Β. Σερμπέζης, «Τοπικές συμβιωτικές ομάδες και πολιτισμική αλλαγή κατά τον 20ό αιώνα. 
Η περίπτωση των Σαρακατσάνων της Βαλκανικής», Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Λαϊκού 
Πολιτισμού. Σέρρες 2000, σ. 109, σ. 113. Θ. Κυρκούδης, «Δήμος Τριγώνου Έβρου», στο Η 
παραδοσιακή ενδυμασία στον παραμεθόριο ελλαδικό χώρο. Δίκαια 2006, σ. 43. Θρακική Βιβλιογραφία. 
Πρακτικά Προσυνεδριακής Ημερίδας. Αλεξανδρούπολη 2003, σ. 17. Κυρ. Παπάζογλου, «Λαογραφικές 
συλλογές και μουσεία», στο Γ. Κ. Παπάζογλου (εκδ.), Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Λαογραφικό 
Οδοιπορικό. Κομοτηνή 2008, έκδ. Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, σ. 178. Μ. Τσούπη-Ρέμου, Εκκλησιαστικά και κοσμικά λιθόγλυπτα στην Ήπειρο (τέλη 18ου-
τέλη 20ού αι.). Συμβολή στη μορφολογική παρουσίαση - ερμηνευτική προσέγγιση της ηπειρώτικης 
λιθογλυπτικής τέχνης. Το παράδειγμα του Ζαγορίου. Ιωάννινα 2004 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων), σ. 87 σημ. 4, σ. 198-199 σημ. 5. Παρθ. Κελτσίδου, «Ενδυμασία και ταυτότητα σε ένα 
πομάκικο χωριό», Περί Θράκης 6 (2007-2009), σ. 299 σημ. 28, σ. 300 σημ. 32. Γ. Παπαγεωργίου, 
Ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές. Θράκη 2. Αθήνα 2010, έκδ. Ακαδημία Αθηνών / Κέντρο Ερεύνης 
Ελληνικής Λαογραφίας – Ελληνοαμερικανική Ένωση, σ. 24 σημ. 15. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Λυωνέζικα 
σιρίτια σε σαρακατσάνικα καλτσοσκούτια (τέλη 19ου αιώνα – αρχές 20ού)», Ηχώ των Σαρακατσαναίων 
175 (Απρίλιος – Μάϊος - Ιούνιος 2011), σ. 10 σημ. iv. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βιβλιογραφικό Δελτίο 21 
(Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2001), σ. 40. Ν. Καρπούζης, «Λαογραφικοί επιστημονικοί φορείς, περιοδικά, 
ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, λαογραφικά αρχεία και συλλογές στην εποχή της 
ψηφιοποίησης», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: 
Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 931 σημ. 11. Αικ. Τζιώνη-Σερμπέζη, 
«Λαϊκή παραδοσιακή φορεσιά», στον τόμο Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος: Οδοιπορικό από τη Θράκη στην 
Κύπρο διασχίζοντας το Αιγαίο. Κομοτηνή χ. χρ., σ. 176. Χρ. Θανοπούλου, Το νεοελληνικό μετάλλινο 
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φορητό φυλακτό από το 18ο – 20ό αιώνα. Τεχνολογία, μορφές, λαϊκές πίστεις και δοξασίες. 
Αντιπροσωπευτικά δείγματα. Αθήνα 2014 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 71 σημ. 248. Παν. Δαλακούρα, Η 
μουσειακή παρουσία της σαρακατσάνικης ενδυμασίας. Συμβολή στην προσέγγιση, την ερμηνεία και την 
αξιοποίηση των μουσειακών εκθεμάτων. Ιωάννινα 2016 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 64 
σημ. 81, σ. 233 σημ. 747, σ. 236 σημ. 762, σ. 237 σημ. 771, 773, σ. 239 σημ. 780, σ. 476. Σπ. 
Στεργίου, «Η σαρακατσάνικη ποδιά ‘παναγούλα’ της πρώην Ανατολικής Ρωμυλίας. Εικαστική 
προσέγγιση έργων από τη συλλογή του Λαογραφικού Μουσείου Σαρακατσάνων (Σέρρες)», Περί 
Θράκης 7 (2010-2017), σ. 271 σημ. 28, 32, 33. 
 
 
14. Λαογραφική συλλογή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Κομοτηνή 2000, σσ. 125 (εκδ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) 
 
Περίληψη: Πρόκειται για την συνέχεια του παραπάνω δημοσιεύματος (αρ. 13), όπου 
παρουσιάζονται κατά κατηγορίες και τα υπόλοιπα κομμάτια της λαογραφικής συλλογής του 
Δ Π Θ, και πάλι με πρόλογο του πρύτανη του πανεπιστημίου μας. Μετά το εισαγωγικό 
σημείωμα παρουσιάζονται κεντήματα, εξαρτήματα της παραδοσιακής φορεσιάς, κοσμήματα, 
σκεύη και εργαλεία. Κάθε κατηγορίας προηγείται επιστημονικό σημείωμα, που αποσκοπεί 
στην ενημέρωση του λαογράφου, ο οποίος θα θελήσει να μελετήσει και να χρησιμοποιήσει 
το υλικό αυτό. Όπως και στο προηγούμενο δημοσίευμα (αρ.13), έτσι και εδώ παρέχονται 
έγχρωμες φωτογραφίες όλων των αντικειμένων, ενώ στο τέλος παρατίθεται και σχετική 
βιβλιογραφία. Τα αντικείμενα προέρχονται από Σαρακατσάνους και θρακιώτες, και η 
δημοσίευση αυτή, που έχει τον χαρακτήρα επιστημονικού λευκώματος, συμβάλλει στην 
γνωστοποίησή τους στην επιστημονική κοινότητα, ώστε να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά 
από ενδιαφερόμενους, για τα ζητήματα αυτά του παραδοσιακού μας πολιτισμού, επιστήμονες 
λαογράφους. Η μελέτη των αντικειμένων αυτών, σε συνδυασμό με τη σχετική βιβλιογραφία 
που παρατίθεται, ουσιαστικά αποτελεί σπουδή σχετικά με την καθημερινή ζωή των Ελλήνων 
Σαρακατσάνων, και προσφέρει υλικό για την λεπτομερέστερη σπουδή της παραδοσιακής 
νομαδικής ζωής των Σαρακατσάνων, ιδίως στο επίπεδο του υλικού βίου, πριν την 
εγκατάστασή τους στις πόλεις και τα χωριά, η οποία και επέφερε πολλές αλλαγές στην 
παραδοσιακή τους καθημερινότητα, στις νοοτροπίες και στις εθιμικά καθιερωμένες 
συμπεριφορές τους. Στην ανάγνωση αυτή του υλικού βρίσκεται και η επιστημονική 
σπουδαιότητα του τόμου αυτού. 
 
Κρίσεις: Ο Χρόνος 9899 (2000), σ. 1, 5 [Μ. Μαρτίδου] / Ελευθεροτυπία (7-4-2000), σ. 37 
[Β. Κ. Κ.] / Εστία (1-4-2000), σ. 5 [Χαρ. Δημακοπούλου] / Τα Νέα (28-6-2001), σ. 35 [Π. 
Αλισάνογλου] / Ενημερωτικό Δελτίο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ. 7 (2000), σ. 20 
[Θ. Κυρκούδης] / Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 664-665 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Θ. Κυρκούδης, «Δήμος Τριγώνου Έβρου», στο Η παραδοσιακή ενδυμασία στον 
παραμεθόριο ελλαδικό χώρο. Δίκαια 2006, σ. 43. Κυρ. Παπάζογλου, «Λαογραφικές συλλογές και 
μουσεία», στο Γ. Κ. Παπάζογλου (εκδ.), Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Λαογραφικό Οδοιπορικό. 
Κομοτηνή 2008, έκδ. Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σ. 178. 
Γ. Χ. Κούζας, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Η ιστορική διαδρομή της (1908-2008). Αθήνα 2009, σ. 
234 σημ. 26. Γ. Παπαγεωργίου, Ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές. Θράκη 2. Αθήνα 2010, έκδ. 
Ακαδημία Αθηνών / Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας – Ελληνοαμερικανική Ένωση, σ. 21 σημ. 
10. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βιβλιογραφικό Δελτίο 21 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2001), σ. 40. Νάντια 
Μαχά-Μπιζούμη, «Η ελληνική κεντητική τέχνη (β΄ μισό 17ου αι. - αρχές 20ού): μια απόπειρα 
‘ανάγνωσης’ των ιστοριών που αφηγούνται τα δημιουργήματά της», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. 
Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 
2012, σ. 963 σημ. 113. Ν. Καρπούζης, «Λαογραφικοί επιστημονικοί φορείς, περιοδικά, ιδρύματα, 
ερευνητικά κέντρα, μουσεία, λαογραφικά αρχεία και συλλογές στην εποχή της ψηφιοποίησης», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, 
μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 931 σημ. 12. Ελ. Πιπίνης – Ιφιγ. Βαμβακίδου, Ψηφιακή 
αξιοποίηση ξυλογλύπτων χειροτεχνημάτων στη διδακτική της τοπικής ιστορίας. Η περίπτωση της 
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ελληνικής Θράκης. Πρόταση διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη 2015, σ. 51 σημ. 90, σ. 112. Παν. Δαλακούρα, 
Η μουσειακή παρουσία της σαρακατσάνικης ενδυμασίας. Συμβολή στην προσέγγιση, την ερμηνεία και την 
αξιοποίηση των μουσειακών εκθεμάτων. Ιωάννινα 2016 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 64 
σημ. 81, σ. 476. Ελ. Πιπίνης, Ιστορία και πολιτισμός: ξυλογλυπτική και ξυλογλύπτες στην ελληνική 
Θράκη από το 1930 έως το 2011. Πρωτογενές υλικό και αξιοποίηση στην εκπαίδευση. Φλώρινα 2012 
(διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), σ. 489. Γ. Τσερπές, Αναστοχαστικές προσεγγίσεις 
στην έρευνα της ελληνικής λαογραφίας (1907 – 2012). Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. 
 
 
15. Λαϊκότροπα στιχουργήματα του Ιγνατίου του διδασκάλου. Συμβολή στη 
μελέτη της θρησκευτικής ποίησης στη Σάμο του 19ου αιώνα. Αθήνα 2000, 
σσ. 171 (εκδ. Δήμου Βαθέος Σάμου) 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό εκδίδονται, σε κριτική και σχολιασμένη έκδοση, τα λαϊκότροπα 
θρησκευτικά ποιήματα του Ιγνατίου Φραγκοπούλου (Κύθηρα 1770 \ 75 - Σάμος c. 1850), τα 
οποία πλην ορισμένων στίχων ελάνθαναν, και ανακαλύφθηκαν σε χειρόγραφο της Ιεράς 
Μονής Αγίας Τριάδος Σάμου. Προηγείται εισαγωγή, όπου τα βιογραφικά του ποιητή, ο 
οποίος πήρε μέρος και στα επαναστατικά κινήματα της Σάμου από το 1821 κ.εξ. και 
διετέλεσε ηγούμενος της μονής Ζωοδόχου Πηγής και δάσκαλος, τα σχετικά με τις σπουδές 
και το έργο του, η χειρόγραφη παράδοση των κειμένων που εκδίδονται, η μορφή, η γλώσσα 
και η τεχνική τους, η διαφαινόμενη σ' αυτά ιδεολογική ταυτότητα του ποιητή, οι πηγές και οι 
επιδράσεις τους, η στιχουργική και το ύφος των στίχων, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
συντέθηκαν, δηλαδή η χειρόγραφη και η έντυπη λαϊκή θρησκευτική ποίηση στη Σάμο του 
19ου αιώνα. Ακολουθεί η κριτική έκδοση των δώδεκα στιχουργημάτων του Ιγνατίου, από το 
προαναφερθέν χειρόγραφο της μονής Αγίας Τριάδος και το χειρόγραφο 40 της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου. Πρόκειται για 1725 στίχους (σσ.55-103) που παρουσιάζουν τα 
χαρακτηριστικά της λαϊκότροπης ποίησης, όπως αυτά αναλύονται στην εισαγωγή, η οποία 
αποτελεί αντικείμενο έρευνας για τη λαογραφία. Τέλος, παρατίθενται αναλυτικά σχόλια κατά 
στίχο (σσ.105-144), όπου παρουσιάζονται συγκεκριμένες επιδράσεις του ποιητή από λόγια 
έργα, παραδόσεις, παραμύθια και δημοτικά τραγούδια, ζητήματα τεχνικής ορισμένων στίχων 
και οι πιθανές επιδράσεις από υμνογραφικά και αγιολογικά κείμενα, αφού ο ποιητής ήταν 
κληρικός. Εδώ παρατίθεται, κατά περίπτωση, και η σχετική βιβλιογραφία, για την 
πληρέστερη ερμηνευτική προγέγγιση των στίχων που κάθε φορά σχολιάζονται. Ο τόμος 
κλείνει με την βιβλιογραφία (σσ.145-162), γλωσσάριο των στίχων που δημοσιεύονται 
(σσ.163-166) και ευρετήριο (σσ.167-170). Το βιβλίο αυτό συμβάλλει και στην παγίωση  ενός 
συγκεκριμένου τρόπου μελέτης των λαϊκών και λαϊκότροπων ποιητών από την λαογραφία, 
τα έργα των οποίων είναι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, ανέκδοτα, ενώ κάποτε 
χρησιμοποιούνται από την έρευνα περιπτωσιακά, χωρίς μια συνολικότερη προσέγγιση του 
συνόλου των στίχων κάθε έργου. Παραλλήλως, γίνεται εδώ μια συνολικότερη μελέτη της 
προσωπικότητας και του έργου του Ιγνατίου, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στα ιστορικά 
γεγονότα του α΄ μισού του 19ου αιώνα στη Σάμο, με στοιχεία μέχρι πρότινος άγνωστα ή 
αναξιοποίητα από τη σχετική έρευνα. 
  
Κρίσεις: Η Καθημερινή (13-2-2001), σ. 14 [Μηνάς Αλεξιάδης] / Τύπος της Κυριακής (1-7-
2001), σ. 23 [Ι. Μ. Χατζηφώτης] / Απόπλους 23-24 (2001), σ. 336 [Χρ. Λάνδρος] / 
Παρνασσός 42 (2000), σ. 369-371 [π. Δημ. Στρατής] / Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 
443-444 [Στ. Κεκρίδης] / Südost-Forschunden 59-60 (2000-2001), σ. 677-680 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Δημ. Στρατής, Ελληνικά έγγραφα του Ειρηνουπόλεως και Βατοπαιδίου Γρηγορίου (1761-
1846). Άγιον Όρος 2003, σ. 17, σ. 28 σημ.16. Μιχ. Μητσάκης (επιμ. Μ. Γ. Σέργης), Αφηγήματα και 
ταξιδιωτικές εντυπώσεις 1. Αθήνα 2000, σ. 9 σημ. 9. ΕΙΕ / ΚΝΕ, Θεσμοί και ιδεολογία στη νεοελληνική 
κοινωνία, 15ος - 19ος αι. Αθήνα 2000, σ. 45. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Προλεγόμενα», στο βιβλίο Βάσος 
Ευ. Γεραπετρίτης, Ύμνος στην Κάρπαθο. Λαϊκή ποίηση. Αθήνα 2006, σ. xiii σημ. 21. Δημ. 
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Αποστολόπουλος, Θεσμοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15ος-19ος αι. Πρώτος απολογισμός 
ενός ερευνητικού προγράμματος. Αθήνα 2004, σ. 28. Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, 
«Λόγιοι επίσκοποι και κληρικοί της Σάμου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας», Μνημοσύνη 19 
(2013). Πρακτικά Συνεδρίου «Λόγιοι της Τουρκοκρατίας», σ. 46 σημ. 17. Μ. Γ. Σέργης, Αστική 
Λαογραφία. Αναπαραστάσεις της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό έργο του Μιχαήλ Μητσάκη: 
χώρος, κοινωνία, πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα 2016, σ. 786. «Ιγνάτιος Φραγκόπουλος», www. el. 
wikipedia. org. «Εκπαίδευση των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», www. el. wikipedia. org.  
  
 
16. La vie quotidienne et les comportements religieux traditionnels dans la 
Thrace du 14e siécle. Le temoignage de la Chronique d’ Ephrem d’ Enos. 
Komotini 1998, σσ. 116 (εκδ. Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής) 
 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό αποδελτιώνονται, παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι 
λαογραφικές πληροφορίες που υπάρχουν στην Χρονογραφία του Εφραίμ από την Αίνο, ενός 
βυζαντινού χρονογράφου του 14ου αιώνα. Πρόκειται για πολλές ειδήσεις από τον υλικό, τον 
κοινωνικό και τον πνευματικό βίο του λαού, που προέρχονται κυρίως από την Θράκη και την 
περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Κάθε λαογραφική πληροφορία σχετίζεται με νεοελληνικά 
παράλληλα, από το νεοελληνικό λαογραφικό υλικό, και με αντίστοιχες πληροφορίες άλλων 
βυζαντινών πηγών, της ίδιας - κατά κανόνα - περιόδου. Με τον τρόπο αυτό ανιχνεύονται οι 
ιστορικές ρίζες διαφόρων λαογραφικών φαινομένων, καθώς και τα βυζαντινά παράλληλα 
πολλών στοιχείων του έντεχνου λαϊκού λόγου, και προστίθενται πληροφορίες στα όσα 
γνωρίζουμε για την καθημερινή ζωή και την λαογραφία των τελευταίων βυζαντινών χρόνων. 
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις πληροφορίες που σχετίζονται με την παραδοσιακή θρησκευτική 
συμπεριφορά του 14ου αιώνα, οι οποίες προέρχονται κυρίως από την ευρύτερη περιοχή της 
Θράκης, και ως συμβολή στην ιστορική διάσταση και προοπτική της θρακικής λαογραφίας, 
στο βαθμό βεβαίως που μπορεί με πειστικότητα να προσδιοριστεί η τοπική προέλευση των 
λαογραφικών στοιχείων που ο Εφραίμ περιλαμβάνει στο έργο του. Ουσιαστικά πρόκειται για 
μια μελέτη ιστορικής λαογραφίας, η οποία δεν προσπαθεί να θεμελιώσει και να αποδείξει 
πολιτισμικές συνέχειες, αλλά ανιχνεύει και μελετά συγκριτικά μορφές της παραδοσιακής 
καθημερινότητας του 14ου αιώνα, με βάση τη μαρτυρία των πηγών της εποχής. Με τον 
τρόπο αυτό πλουτίζεται και το μωσαϊκό μελετών της βυζαντινής λαογραφίας, αλλά και η 
ουσιαστική διερεύνηση της καθημερινής ζωής κατά τον κρίσιμο και μεταβατικό 14ο αιώνα, 
και μάλιστα σε μια περιοχή επίσης οριακή, από κάθε άποψη, όπως η Θράκη, από την οποία 
προέρχεται και η βάση του υλικού που ο συγκεκριμένος συγγραφέας παραθέτει και σχολιάζει 
στους στίχους του. 
 
Κρίσεις: Παρατηρητής της Θράκης 2180 (1998), σ. 2 [Μ. Νικολάου] / Μακεδονικά 31 
(1998), σ. 445-447 [Αθ. Καραθανάσης] / Byzantion 69 (1999), σ. 624 [P. Yiannopoulos] / 
Balkan Studies 40: 2 (1999), σ. 419-421 [Ath. Karathanasis] / Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 
683 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Στ. Λαμπάκης, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 50 (1999-2000), σ. 560. Analecta 
Bollandiana 118: 3-4 ( 2000), σ. 471. Τ. Α. Καραναστάσης, Ακολουθία του Ανοσίου Τραγογένη 
Σπανού. Χαρακτήρας και χρονολόγηση. Μια ερμηνευτική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη 2003 (διδ. διατρ.Q 
APU), σ. 127. Αρ. Δουλαβέρας, «Βυζάντιο – Τουρκοκρατία. Νεοελληνική ταυτότητα και Λαογραφία», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, 
μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 88 σημ. 33. Απ. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και 
χρονογράφοι 4. 13ος - 15ος αι. Αθήνα 2015, σ. 449. Ν. Μαχά- Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή του 
ελληνικού λαϊκού πολιτισμού μέσα από το ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη Γ. 
Βαρβούνη», Παριανά 138 (2015), σ. 232 σημ. 1. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. 
Αθήνα 2015, σ. 26 σημ. 37, σ. 43. Κ. Γ. Πιτσάκης, «Μερικές σκέψεις για τις ‘ποινές – κάτοπτρο’ στον 
ελληνικό μεσαιωνικό χώρο», στον τόμο Πρακτικά Συνεδρίου «Ανοχή και Καταστολή στους Μέσους 
Χρόνους. Μνήμη Λένου Μαυρομάτη». Αθήνα 2002, σ. 310 σημ. 73. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή 
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προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης 
(1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1040. 
 
 
17. Νεοελληνικοί εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί. Θεσσαλονίκη 
2002, σσ. 397 (εκδ. University Studio Press) 
 
Περίληψη: Πρόκειται για ειδική λαογραφική μονογραφία, στην οποία συνδυάζονται 
βιβλιογραφική, αρχειακή και επιτόπια έρευνα, και αφορά τους εθιμικούς εκκλησιαστικούς 
πλειστηριασμούς, κατά τους οποίους, στα πλαίσια μιας θρησκευτικής τελετής, εκτίθενται σε 
πλειστηριασμό σκεύη ή δικαιώματα συμμετοχής στη τελετή, με σκοπό την ενίσχυση του 
ενοριακού ταμείου. Το υλικό που συγκεντρώθηκε, από κάθε περιοχή του Ελληνισμού, 
κατατάχθηκε κατά περιοχή, και κατόπιν μελετήθηκε με βάση την εορτολογική στιγμή κατά 
την οποία γίνεται ο πλειστηριασμός ή την κάθε περίσταση, κατά την οποία τελούσαν 
πλειστηριασμούς και εκτός εορτών ή πανηγύρεων. Στη συνέχεια, μελετώνται τα 
εκπλειστηριαζόμενα είδη, οι τιμές και η διαδικασία του πλειστηριασμού, με τις διάφορες 
τοπικές παραλλαγές τους. Το υλικό παρουσιάζεται και με την μορφή διαγραμμάτων, ώστε η 
ποσοτική ανάλυσή του να οδηγεί σε συμπεράσματα γύρω από την μορφή που κατά καιρούς 
έπαιρναν οι πλειστηριασμοί. Ακολουθήθηκε επίσης και η γεωγραφική μέθοδος παρουσίασης 
του υλικού, ώστε να μελετηθεί η εξάπλωσή του στις διάφορες ελληνικές περιοχές. Με βάση 
την ποσοτική και ποιοτική διαπραγμάτευση του υλικού, την ονοματοθεσία των 
πλειστηριασμών και ανάλογες εθιμικές μορφές άλλων λαών, εξάγονται συμπεράσματα για 
την οικονομική και τελετουργική λειτουργικότητα των πλειστηριασμών, τη σχέση τους με τις 
ιστορικές συνθήκες κάθε περιοχής και την φθίνουσα πορεία τους ανάλογα με τον ρυθμό 
ενσωμάτωσης των διαφόρων περιοχών στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Οι νεοελληνικοί 
εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί δεν έχουν μελετηθεί ξανά συνολικά, και σ' αυτό 
κυρίως έγκειται η πρωτοτυπία της μελέτης αυτής. Μετά την σημοσίευση αυτής της 
μονογραφίας επισημάνθηκαν και άλλες περιπτώσεις πλειστηριασμών, και έγιναν σχετικά 
συμπληρώματα με μελετήματα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, όπως 
φαίνεται και στην απαρίθμηση των ανάλογων δημοσιευμάτων, παρακάτω. Αξίζει ωστόσο να 
σημειωθεί ότι οι νέες αυτές περιπτώσεις δεν τροποποίησαν τα ερμηνευτικά συμπεράσματα 
στα οποία κατέληξε αυτή η παρούσα επίτομη μελέτη, απλώς διεύρυναν την βάση του υλικού 
της, αλλά και τη γνώση μας για την τυπολογία και την τοπική εξάπλωση της συγκεκριμένης 
εθιμικής μορφής. 
             
Κρίσεις: Το Βήμα της Κυριακής (19-5-2002), σ. 23 [Δ. Χουλιαράκης] / Ελευθεροτυπία (24-5-
2002), σ. 15 [Ν. Ντόκος] / Η Καθημερινή (10-7-2002), σ. 14 [Μηνάς Αλεξιάδης] / 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 105: 3-4 (2002), σ. 476-478 [Walter Puchner] / 
Γρηγόριος ο Παλαμάς 793 (2002), σ. 412-415 [Μηνάς Αλεξιάδης] / Σαμιακές Μελέτες 6 
(2003-2004), σ. 490-493 [Ν. Παπαδημητρίου-Δούκας] / Παρνασσός 44 (2002), σ. 461-463 
[Στ. Κεκρίδης] / Η Αλήθεια 39 (2003), σ. 14 [Γ. Θ. Πρίντζιπας] / Λαογραφία 39 (1998-2003), 
σ. 593-596 [Μαν. Σέργης] / Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 620-621 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / 
Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών / Πρωτοχρονιάτικο Λογοτεχνικό Δελτίο 1 (2010), σ. 156-157 [Γ. 
Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: Ε. Α. Χεκίμογλου, «Ανέμενον μετά συγκινήσεως την κρούσιν του κώδωνος ...», Τύπος της 
Κυριακής (7 Απριλίου 2002), σ. 4. Ελ. Ζαχαρίου-Μαμαλίγκα, Τα πανηγύρια στη Σύμη. Ρόδος 2005, σ. 
89. Ευρ. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Μνήμης τεκμήρια. Αθήνα 2004, σ. 162 σημ. 372, σ. 351. Μ. Γ. 
Μερακλής, Η συνηγορία της λαογραφίας. Αθήνα 2004, σ. 170 σημ. 56. Γ. Βοζίκας, Το πανηγύρι της 
Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη. Αθήνα 2006 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 456. Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, 
Δένδρα – φυτά - άνθη στον λαϊκό πολιτισμό των νεωτέρων Ελλήνων. Αθήνα 2006, σ. 565-566. Γ. 
Κούζας, «Αναφορά στη θρησκευτικότητα των Ποντίων στο Βατούμ της Γεωργίας κατά τη Σοβιετική 
περίοδο», στο Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πόντος. Θέματα Λαογραφίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αθήνα 
2008, σ. 228 σημ. 100, 102. Μ. Γ. Σέργης, «Ο καθηγητής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης και η Νεωτερική 
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Λαογραφία», Χοροστάσι. Τιμητικό Αφιέρωμα στον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, σ. 17 σημ. 28. Γ. Χ. 
Κούζας, «Μεταξύ θρησκευτικής λαογραφίας και υλικού πολιτισμού: η αφίσα στο πανηγύρι του 
αστικού χώρου», Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 234 σημ. 57, σ. 235 σημ. 60. Μ. Γ. Σέργης, Έθιμα του 
Πάσχα από τη Θράκη. Κομοτηνή 2009, σ. 11 σημ. 123. Γ. Βοζίκας, Η συνοικία της Αγίας Μαρίνας στην 
Ηλιούπολη και το πανηγύρι της. Η καθημερινή ζωή και ταυτότητα της πόλης. Αθήνα 2009, σ. 428. Γ. 
Κούζας, «Όψεις της καθημερινής ζωής στη Ραφήνα του Μεσοπολέμου μέσα από τα Πρακτικά των 
Συμβουλίων της Κοινότητας», Πρακτικά ΙΒ΄ Επιστημονικής Συνάντησης Ν. Α. Αττικής. Καλύβια 
Θορικού Αττικής 2008, σ. 644 σημ. 64. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί στην 
Κάρπαθο», Δωδεκάνησος. Επίσημον Δελτίον των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου 
1 (2009), σ. 173 σημ. 25, σ. 174. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Δωδεκάνησα: Κιβωτός Ορθοδοξίας και 
πνευματικότητας», Δωδεκάνησος. Επίσημον Δελτίον των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του Οικουμενικού 
Θρόνου 3 (2010), σ. 149 σημ. 21. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού 
κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), 
σ. 66 σημ. 209, σ. 121 σημ. 431, σ. 179 σημ. 691, σ. 190 σημ. 728, σ. 226 σημ. 873, σ. 253 σημ. 970, 
σ. 264 σημ. 995. Μαρία – Ιωάννα Κουκουλά, Τα έθιμα του Πάσχα στους Καθολικούς της Καλλονής 
Τήνου. Αθήνα 2015 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 108 και σημ. 103, σ. 183. Ευαγγ. Μακρή, Το 
θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Τριάδος Μελισσοχωρίου Θηβών: Διαχρονική και συγχρονική θεώρηση. 
Κομοτηνή 2010, σ. 64. Στ. Καράμπελας, Η λατρεία του αγίου Γεωργίου στον ελλαδικό χώρο. Κομοτηνή 
2016, σ. 28 σημ. 46, σ. 41. Β΄ Λύκειο Νίκαιας, «Εκφράσεις ορθόδοξης λαϊκής θρησκευτικότητας 
(αναθήματα – εικονοστάσια – προσφορές)», www. 2lyk – nikaias.att.sch.gr. Μ. Γ. Σέργης, «Έθιμα του 
Πάσχα από τη Θράκη», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Κ. Ζαφείρης – Ελ. Ναξίδου – Γιάνν. Μπακιρτζής – 
Andr. Farrington (επιμ.), Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης. Κομοτηνή 2015, έκδ. 
Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σ. 332 σημ. 140 [ηλεκτρονική έκδοση]. 
Κωστής Κοκκινόφτας, Άγιος Δημήτριος Μαραθάσας. Λευκωσία 2007, σ. 179 σημ. 300, σ. 180 σημ. 
301, σ. 322. M. G. Sergis, «Donkeys in love on the roof: The donkey as a symbol of fertility. A case 
study of a ‘strange’ custom in a Greek island community», Museum. Research – Methodical Annual 
(2013-2014) [Yerevan, 2016], σ. 25. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δίκαιο και λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 
2017, σ. 62 σημ. 132, σ. 63. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur 
Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 130 σημ. 451, σ. 521. Παντελεήμων 
Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων 
της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 74 σημ. 192, σ. 372. 
Αρ. Δουλαβέρας, «Ο καθηγητής Μανόλης Γ. Βαρβούνης και το έργο του», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 17. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. 
Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 113. M. G. Sergis, «Donkeys in love 
on the roof: A case study of a ‘strange’ custom in a Greek island community», ВЕСТНИК 
АНТРОПОЛОГИИ / Herald of Anthropology 1/41 (2018), σ. 116.  
 
 
18. Studies on Greek Folk Culture. Komotini 2001, σσ. 274 (εκδ. Κέντρο 
Λαϊκών Δρωμένων) 
 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό έχουν συγκεντρωθεί μελετήματα σχετικά με την λαογραφία του 
ελλαδικού χώρου, σε αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα, που δημοσιεύθηκαν κατά 
καιρούς σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και σύμμεικτους τόμους, ως συμβολή 
στην μελέτη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού και της προβολής του σε ευρωπαϊκό, κυρίως 
επίπεδο. Τα μελετήματα καλύπτουν ολόκληρο, σχεδόν, το φάσμα της θεματολογίας της 
ελληνικής λαογραφίας. Μια ομάδα τους αφορά ζητήματα ιστορικής και βυζαντινής 
λαογραφίας, με τη διερεύνηση επιμέρους μορφών της. Μια άλλη ομάδα αφορά θέματα 
θρησκευτικής λαογραφίας και έρευνας εθίμων και εκδηλώσεων της παραδοσιακής 
θρησκευτικότητας και της θρησκευτικής συμπεριφοράς του ελληνικού λαού. Στον τόμο 
περιλαμβάνονται επίσης μελετήματα σχετικά με την ιστορία και τη θεωρία της ελληνικής 
λαογραφίας, αλλά και με τον παραδοσιακό πολιτισμό των Πομάκων της Θράκης, και 
μάλιστα όσων είναι εγκατεστημένοι στα ορεινά του νομού Ξάνθης, τα δημοτικά τραγούδια, 

http://www.2lyk/
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τα τοπωνύμια, τις παραδόσεις και τις παροιμίες τους. Επίσης, εδώ περιλαμβάνονται 
μελετήματα σχετικά με το λαϊκό πολιτισμό των βαλκανικών λαών και την ελληνική συμβολή 
στη διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό του με εθιμικές μορφές. Τα μελετήματα αυτά 
αναδημοσιεύονται με βάση τις πρώτες εκδόσεις τους, αναστατικά, χωρίς διορθώσεις και 
συμπληρώσεις, για την διευκόλυνση των μελετητών που θα ήθελαν να τα συμβουλευθούν.  
 
Κρίσεις: Παρνασσός 43 (2001), σ. 469-472 [Μαν. Σέργης] / Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-
2004), σ. 493-494 [Στ. Κεκρίδης] / Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 683-684 [Αν. 
Παπακυπαρίσσης] / Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008), σ. 821-822 [Γ. Κούζας] / Παριανά 138 
(2015), σ. 233-234 [Ν. Μαχά-Μπιζούμη] 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο (μέσα 19ου αιώνα - 
1922): Γέννηση – Γάμος - Θάνατος. Αθήνα 2007, σ. 324. Μ. Γ. Σέργης, Έθιμα του Πάσχα από τη 
Θράκη. Κομοτηνή 2009, σ. 7 σημ. 41. Εv. Albanidis - D. Goulimaris - V. Serbezis, «Organization of 
Folk Athletic Games in Thrace», Folklore 40 (2002), σ. 100. Ν. Κωνσταντινίδης, Ο καπνός στην 
περιοχή της Ξάνθης (1950-1980). Σύγχρονη λαογραφική θεώρηση. Κομοτηνή 2013 (διδ.διατρ.), σ. 304 
σημ. 98, σ. 633. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των 
Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 40 σημ. 
105. Ν. Μαχά- Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού μέσα από το 
ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη Γ. Βαρβούνη», Παριανά 138 (2015), σ. 232 σημ. 
2. Μ. Γ. Σέργης, «Έθιμα του Πάσχα από τη Θράκη», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Κ. Ζαφείρης – Ελ. 
Ναξίδου – Γιάνν. Μπακιρτζής – Andr. Farrington (επιμ.), Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της 
Θράκης. Κομοτηνή 2015, έκδ. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ – Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σ. 317 σημ. 
46 [ηλεκτρονική έκδοση]. ریز یاه کنیل قیرط زا نشیکیلپا ناگیار دولناد 
(http://www.faraketab.ir/archive/search/view/id/423185). Ev. Albanidis, «Traditional wrestling in 
Thrace», International Journal of Wrestling Science 2:2 (2012), σ. 24. «Δικαιοπρακτικά έγγραφα 
(contracts). Βόρειες Σποράδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου (North Sporades and East Aegean 
islands)», www. geocities. ws / ekeid / sol-aegean. html. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην 
καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1040. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 385. 
 
 
19. Τα παραμύθια της Σάμου. Κείμενα και σχόλια , τόμος Α. Αθήνα 2002, 
σσ. 398 – σε συνεργασία με τον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή (εκδ. Πνευματικό 
Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου») 
 
20. Τα παραμύθια της Σάμου. Κείμενα και σχόλια , τόμος Β. Αθήνα 2002, 
σσ. 401-743 – σε συνεργασία με τον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή (εκδ. 
Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου») 
 
21. Τα παραμύθια της Σάμου. Κείμενα και σχόλια , τόμος Γ. Αθήνα 2002, 
σσ. 745—975 – σε συνεργασία με τον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή (εκδ. 
Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου») 
 
Περίληψη: Πρόκειται για σχολιασμένη συγκεντρωτική έκδοση των παραμυθιών της Σάμου, 
η οποία έγινε από κοινού με τον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή, στα πλαίσια ενός ερευνητικού 
προγράμματος του Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», από το 1993 ως 
το 2002. Συγκεντρώθηκαν τα παραμύθια του νησιού από τις δημοσιευμένες παραλλαγές και 
τη σχετική τοπική βιβλιογραφία, και εμπλουτίστηκαν με συστηματική επιτόπια έρευνα στη 
Σάμο και με τη χρήση ανέκδοτων συλλογών παραμυθιών, που έγιναν σε διαφορετικές 

http://www.faraketab.ir/archive/search/view/id/423185
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χρονικές στιγμές από εκπαιδευτικούς και ιδιώτες. Από τους δύο συγγραφείς, ο Μ. Γ. 
Βαρβούνης επιμελήθηκε την συλλογή των κειμένων, την επιτόπια έρευνα, την κατάταξη του 
υλικού και την συγγραφή της εισαγωγής, ενώ ο καθηγητής Μ. Γ. Μερακλής ολοκλήρωσε την 
κατάταξη και έγραψε τα σχόλια, κατά παραμύθι, τα οποία περιλαμβάνονται στον τρίτο τόμο. 
Τα παραμύθια έχουν καταταχθεί σύμφωνα με το διεθνές ταξινομικό σχήμα των A. Aarne και 
St. Thompson, και ως συμβολή στην έκδοση του ελληνικού καταλόγου των παραμυθιών, η 
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, με βάση και τα σχετικά κατάλοιπα του Γ. Α. Μέγα. Η έκδοση 
αυτή δεν έχει βεβαίως τον χαρακτήρα μονογραφίας, αποτελεί όμως δείγμα μιας τοπικής 
επιστημονικής συλλογής παραμυθιών, για την οποία καταβλήθηκε η προσπάθεια να είναι, 
κατά το δυνατόν εξαντλητική, και σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης της λαογραφίας. 
Ας σημειωθεί εδώ ότι στα δέκα περίπου χρόνια που διήρκεσε η σχετική έρευνα 
πραγματοποιήθηκαν και σχετικές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Η χρήση της 
συλλογής αυτής από συναδέλφους και ομοτέχνους αποδεικνύει την επιστημονική 
χρησιμότητά της, καθώς μέσα από την ανάδειξη και τη μελέτη των σαμιακών παραλλαγών 
ουσιαστικά προωθείται η έρευνα και η μελέτη για πολλά ελληνικά παραμύθια, εν όψει 
μάλιστα και της σύνταξης του καταλόγου των ελληνικών παραμυθιών, για τον οποίο έγινε 
λόγος και παραπάνω. 
 
Κρίσεις αρ. 19-21: Σαμιακή 1939 (27-1-2003), σ. 3 [Μ. Στεφανάκης] / Χαραυγή 384 (25-1-
2003), σ. 15 [Έλσα Χίου] / Η Καθημερινή 25376 (13-5-2003), σ. 14 [Μηνάς Αλεξιάδης] / 
Παρνασσός 44 (2002), σ. 463-466 [Μαν. Σέργης] / Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 737-
743 [Μηνάς Αλεξιάδης] / Τρίτη Χιλιετία 45 (2010), σ. 15 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Σημείωση: Με βάση υλικό της έκδοσης αυτής η Μ. Σιδηρά έγραψε το θεατρικό έργο «Ο 
Ασχημάνθρωπος», που ανέβηκε σε παράσταση τον Μάρτιο του 2012 στον πολυχώρο Κοινο-
Τοπία στην Αθήνα, ενώ αργότερα η παράσταση αυτή παρουσιάστηκε στη Σάμο, τη Χίο και τη 
Λέσβο [www. koinotopia. gr / page 30].  
 
Αναφορές: Β. Γεργατσούλης, Η λειτουργικότητα του ανεκδοτολογικού λόγου στην κοινωνία της 
Καρπάθου: Λαογραφικές προεκτάσεις. Αθήνα 2007 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 481. Μ. Καπλάνογλου, 
Κόκκινη κλωστή κλωσμένη. Λαϊκά παραμύθια και αφηγητές του Αιγαίου. Αθήνα 2004, σ. 23 σημ. 7, 10, 
σ. 302. Ν. Κόκκας - Ν. Κωνσταντινίδης, Λαϊκά παραμύθια και ιστορία του Βώλακα Δράμας. 
Θεσσαλονίκη 2006, σ. 63 σημ. 6, σ. 66 σημ. 18, σ. 68 σημ. 28. Ν. Κόκκας, «Η προφορική παράδοση 
των Πομάκων της Ροδόπης», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Θράκη. Ιστορικές και λαογραφικές 
προσεγγίσεις του λαϊκού πολιτισμού της. Αθήνα 2006, σ. 280 σημ. 27, σ. 284 σημ. 40, 41. Γ. 
Βενετούλιας (σχόλια Μαρ. Καπλάνογλου), Λαϊκά παραμύθια των Κυκλάδων. Αθήνα 2003, σ. 227, σ. 
228 σημ.2. Ε. Χίου, «Στο λίκνο μας, μια φορά κι έναν καιρό, παραμύθια ψέλλιζε η θάλασσα», 
Μεθόριος 28 (2008), σ. 69. Β. Γεργατσούλης, «Η πήλινη πεθερά: ένα καρπαθιακό ρεαλιστικό παραμύθι 
για μια ανορθόδοξη αντιμετώπιση του προβλήματος της ατεκνίας που προκαλείται από την αντρική 
στειρότητα», στο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής 
Λαογραφίας «Κάρπαθος και Λαογραφία». Αθήνα 2008, σ. 314 σημ. 12. Β. Γεργατσούλης, «Ο Χάρος 
κουμπάρος: οι κερκυραϊκές παραλλαγές ενός παραμυθιού», Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Πανιονίου 
Συνεδρίου ΙΙ.Β.  Θεσμοί (Μέρος Β΄) – Λαογραφία. Κύθηρα 2009, σ. 255 σημ. 22, σ. 260 σημ. 43, σ. 
262 σημ. 47, σ. 264 σημ. 62, 64, 65. Νικ. Δ. Περπατάρη, Το θέμα του τρελού στο λαϊκό μύθο. Αθήνα 
2010 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 47 αρ. 26, σ. 52 αρ. 35, σ. 65 αρ. 68, σ. 235. Παν. Καπροΐτη, Θέματα και 
μοτίβα εγκλεισμού νέας στο λαϊκό παραμύθι. Αθήνα 2010 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 35. «Τα 
παραμύθια της Σάμου», Τα Κονταίϊκα 91 (Οκτώβριος – Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010), σ. 4. Μηνάς 
Αλ. Αλεξιάδης, Έντυπα μέσα επικοινωνίας και λαϊκός πολιτισμός. Νεωτερικά λαογραφικά. Αθήνα 2011, 
σ. 19 σημ. 15. Μαρ. Καπλάνογλου, «Κοινωνικά πλαίσια της προφορικής αφήγησης παραμυθιών στην 
Ελλάδα και την Τουρκία», στο Ευάγγ. Αυδίκος (επιμ.), Λαογραφικές αναγνώσεις στην Ελλάδα και την 
Τουρκία, Αθήνα 2012, σ. 466, σ. 478. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Το παραμύθι  επικαιρότητα», Ιστορίας 
Μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη Α1. Αθήνα 2011, έκδ. Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 32 σημ. 4. Μ. Σιδηρά, Ο Ασχημάνθρωπος. Αθήνα 2012, σ. 
7-8. Γ. Κ. Καπλάνογου – Μαρ. Γ. Καπλάνογλου, Παροιμίες της Κοζάνης. Θέματα – Χρήσεις – 
Ερμηνείες. Αθήνα 2012, σ. 104, σ. 220. G. A. Megas – A. Angelopoulos – A. Brouskou – M. 
Kaplanoglou – Emm. Katrinaki, Catalogue of Greek Magic Folktales. FFC 303, Helsinki 2012, σ. 69 



 158 

σημ. 75, σ. 343. Μαρ. Ντοροπούλου, Η διδακτική και η αξιολόγηση του γραπτού λόγου μέσα από το 
παραμύθι. Αθήνα 2013, σ. 194. Kl. Steinke – Chr. Voss, The Pomaks in Greece and Bulgaria : A 
model case for borderlang minorities in the Balkans. Otto Sagner 2007, σ. 99. Β. Γεργατσούλης, 
«Καρπαθιακοί παροιμιόμυθοι», Δωδεκανησιακά Χρονικά 25 (2012), σ. 755, σ. 764. Β. Γεργατσούλης, 
«Η συνδιαλλαγή του ανθρώπου με το Χάρο σε λαϊκές αφηγήσεις και τραγούδια της Καρπάθου», 
Καρπαθιακά 4 (2012), σ. 212 σημ. 71, σ. 213 σημ. 77, σ. 214 σημ. 87, σ. 226. Άλκης Δημητρίου, 
«Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου ‘Νικόλαος Δημητρίου’», Τεχνολογία 7 (1994), σ. 16. Μ. Ηλιοπούλου, Η 
συμβολή του παραμυθιού στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Αθήνα 2009 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 177. N. Kokkas, «Tradition vs. change in the orality of the Pomaks 
in Western Thrace – The role of folklore in determining thw Pomak identity», Conference on “Minority 
– building among thw Pomaks in the Greek – Bulgarian region” (Erlangen 15-16 July 2005) – 
Academia.edu, σ. 17 σημ. 48, σ. 22 σημ. 56. V. Gergatsoulis, «The fight between Bodily and Social 
‘Lower’ against Bodily and Social ‘Upper’ in Karpathian Folktales», στον τόμο Narratives across 
space and time: Transmissions and Adaptions. Proceedings of the 15th Congress of the International 
Society for Folk Narrative Research (June 21-27, 2009 Athens) 1. Athens 2014, σ. 304 σημ. 19, σ. 314. 
Βασίλ. Γεργατσούλης, «Το αρμενικό παραμύθι στην ελληνική γλώσσα», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Ελ. 
Κ. Χαρατσίδης – Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Από το Αραράτ στον Όλυμπο: Θέματα αρμενικής 
λαογραφίας. Θεσσαλονίκη 2014 (Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Εθνικής Ακαδημίας 
Επιστημών της Δημοκρατίας της Αρμενίας ), σ. 539, σ. 547. Παν. Καπροΐτη, Θέματα και μοτίβα 
εγκλεισμού νέας στον αγροτικό και τον αστικό πολιτισμό. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 89, 102. W. 
Puchner, Die Folklore Südosteuropas. Eine komparative Übersicht. Wien – Köln – Weimar 2016, εκδ. 
Böhlau, σ. 188. Δημ. Προύσαλης, «Η έννοια του θανάτου στα παραμύθια των Grimm και οι ελληνικές 
παραλλαγές τους», στον τόμο Μ. Γ. Μερακλής – Γ. Παπαντωνάκης – Χρ. Ζαφειρόπουλος – Μ. 
Καπλάνογλου – Γ. Κατσαδώρος (επιμ.), Το παραμύθι από τους αδελφούς Grimm στην εποχή μας. 
Διάδοση και μελέτη. Αθήνα 2017, εκδ. Gutenberg, σ. 512 σημ. 41, σ. 516. Βασίλ. Γεργατσούλης – Ευθ. 
Τσολακίδου, «Αφηγηματικές τεχνικές των Καρπαθίων ψευδολόγων», στον τόμο Μ. Γ. Μερακλής – Γ. 
Παπαντωνάκης – Χρ. Ζαφειρόπουλος – Μ. Καπλάνογλου – Γ. Κατσαδώρος (επιμ.), Το παραμύθι από 
τους αδελφούς Grimm στην εποχή μας. Διάδοση και μελέτη. Αθήνα 2017, εκδ. Gutenberg, σ. 729, σ. 
740. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο καθηγητής Μανόλης Γ. Βαρβούνης και το έργο του», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 17. Χρ. Λάνδρος, «Η ανάδειξη της σαμιακής ιστορίας και λαογραφίας μέσα 
από το έργο του Μανόλη Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 90. Διον. Ζερβού, Η 
ωραία κοιμωμένη από τον Charles Perrault στους αδελφούς Γκρίμ: παραμυθολογική ανάλυση. Ρόδος 
2018 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου), σ. 87. Μαρ. Μανιάτη, «Τα παραμύθια της Σάμου: 
σύγκριση σαμιακών παραλλαγών με τους αντίστοιχους παραμυθιακούς τύπους του Διεθνούς και 
Εθνικού Καταλόγου Παραμυθιών», Πρακτικά 6ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του 
Τμήματος Φιλολογίας, ΕΚΠΑ (13 – 15 Μαΐου 2011) / Proceedings 6th Athens Postgraduate Conference 
of the Faculty of Philology, National and Kapodistrian University of Athens (13 – 15 May 2011). 
Αθήνα / Athens 2012, σ. 60. Βασίλ. Γεργατσούλης, «Ελευθερόστομα καρπαθιακά παραμύθια», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον 
καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. 
Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 162 σημ. 29, 
σ. 169 σημ. 67, σ. 169-170 σημ. 70. 
 
 
22. Σαμιακά λαογραφικά και εκκλησιαστικά σύμμικτα, τόμος 1. Αθήνα 2001, 
σσ. 847 (εκδ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου) 
 
Περίληψη: Από τις μελέτες του τόμου, οι με αρ. Α. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX και XXI αναφέρονται και στην επόμενη ομάδα 
μελετών. Οι υπόλοιπες μελέτες αφορούν τον σαμιακό χορό και τους ιδεολογικούς 
παράγοντες που οδήγησαν στη σημερινή μορφή του, μετά την ένωση της Σάμου με το 
ελεύθερο ελληνικό κράτος (αρ. ΧΧ), τους κυκλαδίτες μαστόρους που εργάστηκαν στη Σάμο 
ως τον 20ό αιώνα, με βάση τα έργα και τις αντίστοιχες επιγραφές τους (αρ. ΧΧΙΙ) και την 
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λαογραφική έρευνα στη Σάμο κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, την φυσιογνωμία και τις 
προοπτικές της (αρ. ΧΧΙΙΙ). Εδώ επίσης δημοσιεύονται μικρότερα μελετήματα σχετικά με 
παλαιογραφικές και αρχειακές πηγές της σαμιακής λαογραφίας και της ιστορικής προοπτικής 
της καθημερινής ζωής στο νησί (αρ. XXV, XXVI), σαμιακές παραλλαγές του τραγουδιού για 
την δρακοντοκτονία του αγίου Γεωργίου (αρ. XXVII), ιστορική ερμηνεία μιας δυσεξήγητης 
φράσης του σαμιακού γλωσσικού ιδιώματος (αρ. XXVIII) και ενδεικτικές παρουσιάσεις των 
ξυλογλύπτων προσφορικών σφραγίδων και των ξυλόγλυπτων εκκλησιαστικών σταυρών 
ευλογίας στη Σάμο (αρ. ΧΧΙΧ, ΧΧΧ). Επίσης σε ένα κείμενο δημοσιεύονται και 
σχολιάζονται πέντε σαμιακές παραδόσεις (αρ. ΧΧΧΙ). Τέλος, δύο μελέτες έχουν δημοσιευθεί 
σε συνεργασία με άλλους, και αφορούν την παρουσίαση των στόχων, της μεθοδολογίας και 
των συμπερασμάτων του ερευνητικού προγράμματος για τα παραμύθια της Σάμου (αρ. XVI) 
και τον Σύλλογο των Σαμίων Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με τους μετασχηματισμούς του 
πολιτισμικού συστήματος της Σάμου, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (αρ. XXIV). 
 
23. Σαμιακά λαογραφικά και εκκλησιαστικά σύμμικτα, τόμος 2. Αθήνα 2002, 
σσ. 916 (εκδ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου) 
 
Περίληψη: Από τις μελέτες του τόμου αναφέρονται στην επόμενη κατηγορία 
δημοσιευμάτων αυτές που έχουν αρ. Α. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XIX, XXII, XXIII και ΧXIV. Από τα υπόλοιπα κείμενα του τόμου αξίζει να 
αναφερθούν εδώ η βιβλιογραφική ανασκόπηση των δημοσιεύσεων για τα ονοματολογικά της 
Σάμου και την σχετική επιστημονική έρευνα (αρ. ΧΙΙΙ), η σχολιασμένη δημοσίευση της 
ανέκδοτης αυτοβιογραφίας του Σαμιώτη λογίου και μουσικολογιώτατου του 19ου αι. 
Γρηγορίου Κωνσταντά (αρ. XVIII), από την οποία αντλούμε πολλά λαογραφικά στοιχεία και 
την δημοσίευση μιας ανέκδοτης εξήγησης του Συμβόλου της Πίστεως, από σαμιακής 
προέλευσης χειρόγραφο του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών (αρ. ΧΧ). Επίσης, στον τόμο 
αυτό δημοσιεύονται μελετήματα για την λαογραφική έρευνα στο πλαίσιο των σαμιακών 
σπουδών, που αναπτύσσονται ταχύτατα την τελευταία δεκαετία (αρ. ΧΧΙ), για ένα ανέκδοτο 
σαμιακό προικοσύμφωνο του 1834, με πολλές λαογραφικές πληροφορίες (αρ. XXV) και για 
τη Σάμο και τον πολιτισμό της στο πέρασμα των αιώνων (αρ. XXVI), μια επισκόπηση της 
σχετικής έρευνας με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Τέλος, εδώ δημοσιεύεται και μια 
μελέτη σχετικά με την λαογραφία και τον τοπικό τύπο στη Σάμο κατά τον 20ό αιώνα (αρ. 
XXVII), ένα ζήτημα που απασχολεί την σύγχρονη λαογραφική μας έρευνα, όπως φαίνεται 
από τις σχετικές μελέτες, οι οποίες μνημονεύονται σε παραπομπές του κειμένου αυτού 
 
24. Σαμιακά λαογραφικά και εκκλησιαστικά σύμμικτα, τόμος 3. Αθήνα 2005, 
σσ. 553 (εκδ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου) 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό συνεχίζεται η συγκέντρωση και συνέκδοση μελετημάτων που 
αφορούν τον λαϊκό πολιτισμό και την εκκλησιαστική ιστορία της Σάμου. Παρατίθεται 
μάλιστα και συμπλήρωμα στη μελέτη των προσκυνηταρίων της Σάμου, με άφθονο 
φωτογραφικό υλικό, ενώ στο τέλος έχει συνταχθεί ευρετήριο ονομάτων και των τριών τόμων 
της ίδιας σειράς (βλ. παραπάνω) για την διευκόλυνση του μελετητή, που θα ήθελε να 
χρησιμοποιήσει τις επιμέρους μελέτες που περιλαμβάνονται σε αυτούς. Με τον τόμο αυτό 
ολοκληρώνεται η συναγωγή μελετημάτων σχετικά με την λαογραφία, τη λαϊκή θρησκευτική 
και εκκλησιαστική παράδοση και την εκκλησιαστική ιστορία της Σάμου, ενός νησιού που 
παρέχει πλούσιο υλικό για σχετικές έρευνες στον μελετητή, και του οποίου οι δυνατότητες 
για μελλοντικές έρευνες δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί, παρά την εντατική έρευνα και την 
πλούσια σχετική βιβλιογραφία των τελευταίων δεκαετιών, στο πλαίσιο αυτού που 
ονομάζουμε «σαμιακές σπουδές», και στο οποίο ο συγγραφέας έχει αφιερώσει το 
μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητάς του. 
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Κρίσεις αρ. 22-24: Αδέσμευτος Τύπος 2066 (10-10-2001), σ. 36 [Ι. Μ. Χατζηφώτης] / 
Σαμιακόν Βήμα 3332 (13-5-2002), σ. 2 [Γερ. Κοσμάτος] / Παρνασσός 43 (2001), σ. 480-481 
[π. Δημ. Στρατής] / Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 438-440 [Στ. Κεκρίδης] / Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο 41 (2002), σ. 396 [Κ. Σπανός] / Λαογραφία 39 (1998-2003), σ. 597-598 [Μαν. 
Σέργης] / Παρνασσός 44 (2002), σ. 460-461 [π. Δημ. Στρατής] / Λαογραφία 39 (1998-2003), 
σ. 597-598 [Μ. Σέργης] / Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 494-495 [Στ. Κεκρίδης] / 
Σαμιακόν Βήμα 3504 (21-11-2005), σ. 7 [Κ. Δούκας] / Σαμιακή 2077 (5 Δεκεμβρίου 2005), 
σ. 8 [Μ. Στεφανάκης] / Μεθόριος 19 (2006), σ. 78 [Ν.Ορφανός] / Λαογραφία 41 (2007-2009), 
σ. 619-621 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 1121-1126 [Μ. Γ. 
Σέργης] 
 
Αναφορές: Ι. Μ. Χατζηφώτης, «Σημαντικές καταγραφές του λαϊκού μας πολιτισμού», Αδέσμευτος 
Τύπος 2066 (10 Οκτωβρίου 2001), σ. 36. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Προλεγόμενα», στο Ν. 
Μαστρομηνάς, Γενεαλογικό δένδρο Μενετιατών Καρπάθου. Αθήνα 2002, σ. 11. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, 
«Ενθυμήσεις από παλαιότυπο (1803) ευαγγέλιο της εκκλησίας Μενετών Καρπάθου», Κάρπαθος και 
Λαογραφία. Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας. Αθήνα 2003, σ. 59 σημ. 25. Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2003, σ. 265 σημ. 25. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, 
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στο Τηγάνι», Πρακτικά Συνεδρίου «1821, Σάμος και Επανάσταση. Ιστορικές προσεγγίσεις». Αθήνα 
2011, σ. 330 σημ. 20, σ. 337. Ελπινίκη Ταστάνη, Αναπαραστάσεις της αστικής ζωής στη Λέσβο: Η 
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imchiou. gr. Κ. Μπέλσης, «Σχόλια πάνω σε ένα πατριαρχικό σιγίλλιο (1862) (Πατριαρχείο – Οθωμανοί 
– Σάμος)», Ανιστόρητον 11: 43 (2014), σ. 1 σημ. 1, σ. 2 σημ. 2, σ. 3 σημ. 10, 11, σ. 12. Παν. 
Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό κράτος ως τις μέρες 
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Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. 
Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο 
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες 
και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 113. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του 
Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 116. Άννα Λυγερά, Σάμος: μια 
ερευνητική προσέγγιση της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Άνω Βαθύ Σάμου 2018 (μεταπτ. διατρ.: 
ΕΑΠ), σ. 76. 
 
  
25. Παραδοσιακός πολιτισμός των Πομάκων της Θράκης. Λαογραφικά 
Μελετήματα. Αθήνα 2000, σσ. 185 (εκδ. Οδυσσέας) 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται οκτώ μελετήματα σχετικά με τα λαογραφικά 
των Πομάκων της ελληνικής Θράκης, ιδιαίτερα μάλιστα των Πομάκων του νομού Ξάνθης. 
Από αυτά, τα δημοσιεύματα με αρ. 4, 5 και 6 περιλαμβάνονται στην επόμενη κατηγορία, και 
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έτσι δεν θα αναφερθούν εδώ. Τα υπόλοιπα μελετήματα αφορούν μία συνθετική προσέγγιση 
στους Πομάκους και τον παραδοσιακό πολιτισμό τους, με ιδιαίτερη αναφορά στα έθιμα της 
λαϊκής λατρείας τους (αρ. 1), μία μελέτη για τους παράγοντες που προσδιορίζουν τον 
παραδοσιακό τους πολιτισμό και την ιδιαίτερη πολιτισμική τους ταυτότητα (αρ. 2) και μία 
συνθετική αναφορά στις έρευνες και τις δημοσιεύσεις γύρω από τα λαογραφικά των 
Πομάκων, με ξεχωριστή έμφαση στις ανέκδοτες συλλογές πρωτογενούς πομακικού υλικού 
διαφόρων αρχειακών συλλογών, ενημερωμένη βιβλιογραφικά ως το 1995, οπότε και 
γράφτηκε (αρ. 3). Η μελέτη με αρ. 7 εξετάζει ανέκδοτες αυτοβιογραφικές διηγήσεις 
Πομάκων από το χωριό Χρύσα και την Ξάνθη, με βάση τις οποίες διατυπώνονται 
παρατηρήσεις για τη μορφή και τη λειτουργικότητα της συλλογικής ιστορικής μνήμης στα 
θρακιώτικα πομακοχώρια. Η τελευταία μελέτη (αρ. 8) έχει γραφτεί  και δημοσιευτεί  
[Θρακική Επετηρίδα 10  (1995-98), σσ. 391-407] σε συνεργασία με τον κ. Θ. Κούγκουλο, και 
αφορά άγνωστες πληροφορίες των αρχών του 20ού αιώνα για τους Πομάκους και τις 
προσπάθειες εκχριστιανισμού τους, από το αρχείο του αρχαιοδίφη Νικολάου Γιαννόπουλου 
(1866-1945). Ο τόμος ολοκληρώνεται με βιβλιογραφία και εκτενές ευρετήριο, για την 
διευκόλυνση των ερευνητών που θα θελήσουν να τον χρησιμοποιήσουν. Τα μελετήματα του 
τόμου εκμεταλλεύονται ανέκδοτο αρχειακό υλικό, ή στηρίζονται σε επιτόπια έρευνα στα 
χωριά των Πομάκων, αποτελούν δε συμβολές σε ένα θέμα το οποίο δεν έχει ακόμη πλήρως 
μελετηθεί από τη σκοπιά της επιστήμης της λαογραφίας, προσφέροντας νέο υλικό και 
καινούργιες απόψεις για τα λαογραφικά των Πομάκων. Πρόκειται για μια συμβολή στην 
πλούσια και αναπτυσσόμενη ελληνική πομακική βιβλιογραφία, στα πλαίσια της οποίας οι 
λαογραφικές θεωρήσεις του λαϊκού πολιτισμού των Πομάκων καταλαμβάνουν σπουδαία και 
ευδιάκριτη θέση. 
 
Κρίσεις: Τρίτη Χιλιετία 10 (2001), σ. 33-34 [Αλ. Φλωράκης] / Εξώπολις 18 (2003), σ. 143-
146 [Στ. Κεκρίδης] / Θρακικά 60/13 (2001-2003), σ. 385-386 [Στ. Γεωργούλης] / Südost-
Forschungen 59-60 (2000-2001), σ. 677-680 [W. Puchner] / Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 
618 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Ορεινά Μονοπάτια στα Πομακοχώρια της Ξάνθης. Ξάνθη 2001, σ. 59. Αλ. Φλωράκης, 
«Συγγραφείς και κείμενα για το λαϊκό πολιτισμό», Τρίτη Χιλιετία 10 (2001), σ. 33-34. Π. Κυρανούδης, 
«Οι Πομάκοι και η γλώσσα τους», Ελληνική Διαλεκτολογία 5 (1996-98), σ. 185. Ν. Κόκκας, «Γλώσσα 
και ποίηση στα πομάκικα δημοτικά τραγούδια», στο Αλή Ρόγκο, Πομάκικα δημοτικά τραγούδια της 
Θράκης 1. Ξάνθη 2002, ό.π., σ. 71, 75. Αν. Παπακυπαρίσσης, «Βιοτικά και πολιτιστικά θέματα σε 
καρπαθιακά παραμύθια», Κάρπαθος και Λαογραφία. Αθήνα 2003, σ. 532 σημ. 7. Θ. Μαλκίδης, «Οι 
Ελληνοτουρκικές σχέσεις και πολιτικές ως παράγοντες του μετασχηματισμού της ταυτότητας των 
Πομάκων της ελληνικής Θράκης (1930 - σήμερα)», στο Θ. Μαλκίδης - Ν. Κόκκας (επιμ.), 
Μετασχηματισμοί της συλλογικής ταυτότητας των Πομάκων. Ξάνθη 2006, σ. 114. Θ. Μαλκίδης, 
«Παραδοσιακός πολιτισμός και κοινωνική δομή της Ελληνικής Θράκης στις δεκαετίες του 1920 και 
του 1960», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Θράκη. Ιστορικές και λαογραφικές προσεγγίσεις του λαϊκού 
πολιτισμού της. Αθήνα 2006, σ. 90 σημ. 96. Θρακική Βιβλιογραφία. Αλεξανδρούπολη 2003, σ. 18. Γ. 
Κ. Παπάζογλου, «Λαογραφικά νομού Ξάνθης», στο Γ. Κ. Παπάζογλου (εκδ.), Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη: Λαογραφικό Οδοιπορικό. Κομοτηνή 2008, έκδ. Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, σ. 106. Τ. Κωστόπουλος, Το «Μακεδονικό» της Θράκης. Κρατικοί σχεδιασμοί 
για τους Πομάκους (1956-2008). Αθήνα 2009, σ. 169 σημ. 48, σ. 295. Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και 
Παράδοσης, Το όμορο στη Ροδόπη. Λαϊκός θησαυρός Ξάνθης - Σμόλιαν. Ξάνθη 2008, σ. 155. Β. 
Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες – Μέθοδοι - Θεματικές. Αθήνα 2009, σ. 240 σημ. 7, σ. 477 
σημ. 44. Θ. Θεοδώρου, Μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και μειονότητες στην Ευρώπη 1923-
2010. Κομοτηνή 2010 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 307. Κ. Σημαιοφορίδης – Δημ. Κουτρούλας, «Οδηγός – 
Βιβλιογραφία Προσανατολισμού», στον τόμο Αθ. Αγγελόπουλος (επιμ.), Θράκη. Ιστορία – Πολιτισμός 
– Τέχνη 2. Παιδεία – Λαογραφία – Τέχνη. Θεσσαλονίκη 2011, σ. 246. «Πομάκοι», www. Wikipedia. 
com. Όλγα Τσακηρίδη, «Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας στην Ελλάδα σήμερα. Προβληματισμοί 
πολιτιστικής διαχείρισης», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική 
Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 586 σημ. 38. Θ. 
Θεοδώρου, Μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και οι μειονότητες στην Ευρώπη 1923-2010. Μια 
ολιστική ανθρωπολογική προσέγγιση. Ξάνθη 2012, σ. 300. Σ. Χατζηδημητρίου, Τοπωνυμιολογική 
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θεώρηση των πομακικών οικισμών του νομού Ξάνθης. Θεσσαλονίκη 2005 (διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 14. 
Ατ. Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, Στοιχεία προφορικότητας στο επίγραμμα σε σύγκριση με το κρητικό 
δίστιχο. Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 414. N. Kokkas, «Tradition vs. change in the orality of 
the Pomaks in Western Thrace – The role of folklore in determining the Pomak identity», Conference 
on “Minority – building among thw Pomaks in the Greek – Bulgarian region” (Erlangen 15-16 July 
2005) – Academia.edu, σ. 35. Φ. Μαλκίδης, «Βιβλιογραφία για τους Πομάκους», 
pomakohoria.blogspot.com. Φ. Μαλκίδης, «Βιβλιογραφία για τους Πομάκους»,  
malkidis.blogspot.com. «Βασική βιβλιογραφία για τους Πομάκους», natpresh.blogspot.com. 
«Βιβλιογραφία για τη γλώσσα, την ιστορία και την παράδοση των Πομάκων», olympia.gr. Αχ. 
Λαζάρου, «Πομάκοι», Αεροπορική Επιθεώρηση 87 (2009), σ. 156 σημ. 1. Ελ. Λαζαρούδη, Πώς 
καταγράφουν τα προβλήματα και τις ανάγκες τους και ποιες στρατηγικές επίλυσης ακολουθούν ομάδες 
που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό: Περίπτωση Πομάκων και παλιννοστούντων δήμου 
Σουφλίου. Θεσσαλονίκη 2006 (μεταπτ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 121. Παρ. Κελτσίδου, «Το τζαμί και η 
κατοικία ως χώροι οργάνωσης της έμφυλης ταυτότητας των κατοίκων ενός πομάκικου χωριού», στον 
τόμο Μ. Γ. Σέργης – Κ. Ζαφείρης – Ελ. Ναξίδου – Γιάνν. Μπακιρτζής – Andr. Farrington (επιμ.), 
Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης. Κομοτηνή 2015, έκδ. Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σ. 364 σημ. 5, σ. 383 [ηλεκτρονική έκδοση]. Ατ. 
Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, Μελέτες στο Δίστιχο. Κρητική μαντινάδα και αρχαίο επίγραμμα. 
Ηράκλειο 2017, σ. 434. Αικ. Τσαούση, Παραμύθια διαφορετικών πολιτισμών: δημιουργική αξιοποίηση 
και πολιτισμική αφύπνιση. Φλώρινα 2014 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), σ. 183. 
Παν. Τζουμέρκας, «Η προσωπικότητα και η επιστημονική προσφορά του καθηγητή Μανόλη Γερ. 
Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης 
και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 96. Γ. Μαυροφρύδης, «Η μελισσοκομία των 
Πομάκων της Ροδόπης», Μελισσοκομική Επιθεώρηση (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2009), σ. 350. 
Πέτρος Θεοχαρίδης, Ανέκδοτες ηχογραφήσεις στα Πομακοχώρια της Ξάνθης. Επιμέλεια – μετάφραση – 
Σχόλια: Φεχρή Ιμάμ – Νικ. Θ. Κόκκας. Μουσικές μεταγραφές: Ιω. Κακάρας. Ξάνθη 2018, εκδ. 
Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Ν. Ξάνθης, σ. 26. Αντιγ. Δημάση – Παρθ. Κελτσίδου, «Ο γάμος, οι 
μετασχηματισμοί και οι παραδοσιακές δομές σε ένα πομακικό χωριό», Περί Θράκης 7 (2010-2017), σ. 
258 σημ. 22, σ. 260 σημ. 27. Ζαχ. Χατζηβασιλείου, Οι Πομάκοι ως αντικείμενο διακρίσεων και ο 
ρόλος του κοινωνικού λειτουργού. Πάτρα 2005 (διπλ. εργ.: ΑΤΕΙ Πάτρας – Τμήμα Κοινωνικών 
Εργασιών), σ. 36. Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. 
Mockba 2017, σ. 259. 
  
 
26. Όψεις και μορφές του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού. Αθήνα 2001 
2009 (β΄ έκδοση), σσ. 398 (εκδ. Ποιότητα) 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται επιστημονικά μελετήματα ανέκδοτα, ή 
δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, σύμφωνα με τα 
βιβλιογραφικά στοιχεία των πρώτων δημοσιεύσεων, που παρατίθενται κάτω από τον τίτλο 
κάθε μελέτης. Από αυτά, δεν θα γίνει εδώ λόγος μόνο για τις μελέτες με αρ. 2.3 και 3.4, οι 
οποίες αναφέρονται στην επόμενη κατηγορία δημοσιευμάτων. Τα μελετήματα του τόμου 
κατατάσσονται, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο επιγράφεται 
«Πολιτισμικά μορφώματα και παραδοσιακά φαινόμενα» (σσ. 17 κ. εξ.), και περιλαμβάνει 
μελέτες για τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τον παραδοσιακό πολιτισμό της Σάμου κατά 
τον 20ό αι. και τα βασικά γνωρίσματα του παραδοσιακού πολιτισμικού συστήματος στο νησί 
(αρ. 1.1), για τις μορφές του παραδοσιακού πολιτισμού της Κύπρου που θεμελιώνουν την 
λαογραφική ιδιομορφία της μεγαλονήσου (αρ. 1.2), για τη συμβολή του Λυκείου των 
Ελληνίδων στην σκηνική αναπαράσταση του ελληνικού παραδοσιακού χορού, με 
παραδείγματα σωστής και λανθασμένης χρήσης της χορευτικής μας κληρονομιάς (αρ. 1.3), 
για την θρησκευτική και την εθνική ταυτότητα των χριστιανών Τσιγγάνων στο χωριό Άρατος 
του νομού Ροδόπης (αρ. 1.4) και για την ιδεολογία και τους συμβολισμούς των παραστάσεων 
του Ρήγα Βελεστινλή στην ελληνική λαϊκή τέχνη (αρ. 1.5). Το επόμενο κεφάλαιο 
επιγράφεται «Εθιμικά βιώματα και πολιτισμικές δράσεις» (σσ. 115 κ. εξ.). Εδώ 
περιλαμβάνονται μελετήματα για την νεοελληνική παραδοσιακή μαγεία, τις απαρχές, τις 
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πρακτικές και τις σχετικές δεισιδαιμονίες (αρ. 2.1), για τις μορφές  και τη λειτουργικότητα 
της γλώσσας του σώματος σε ορισμένες μορφές της ελληνικής λαϊκής λατρείας (αρ. 2.2), για 
ορισμένες προσδιοριστικές μορφές της θρησκευτικής ζωής και της λατρευτικής πρακτικής 
στην Τήλο της Δωδεκανήσου (αρ. 2.4), για μια περίπτωση τελετουργικής διάβασης φυσικής 
οπής στο Σιδηρόκαστρο των Σερρών με μαγικο-θρησκευτικούς σκοπούς (αρ. 2.5), για τις 
μορφές και τις ιδιαιτερότητες της λαϊκής λατρείας του αγίου Σεραφείμ του Δομβοΐτου στην 
Βοιωτία, σε σχέση με τις παραδόσεις και τα συναξαριακά κείμενα του αγίου (αρ. 2.6), για το 
θρακικό δρώμενο της «τζαμάλας» και την εξάπλωσή του στον ελληνικό πολιτισμικό χώρο 
(αρ. 2.7), για το δρώμενο «μπουρανί» του Τυρνάβου σε σχέση με τα ανάλογα αποκριάτικα 
θεσσαλικά δρώμενα (αρ. 2.8) και για τα ναωνυμικά και αγιωνυμικά τοπωνύμια των Ελλήνων 
της Καππαδοκίας, σε σχέση με τις ιδιότυπες μορφές της λαϊκής τους θρησκευτικότητας (αρ. 
2.10). Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο επιγράφεται «Η παραδοσιακότητα στον έντεχνο λαϊκό λόγο» 
(σσ. 251 κ. εξ.). Εδώ δημοσιεύονται μελετήματα για ορισμένες λαογραφικές πληροφορίες 
από την Θράκη, στο μεταίχμιο ανάμεσα στη βυζαντινή και την μεταβυζαντινή εποχή, με 
βάση τη Χρονογραφία του Εφραίμ από την Αίνο (αρ. 3.1), για τα ποντιακά δημοτικά 
τραγούδια και την ανάσυρσή τους στο προσκήνιο της επικαιρότητας (αρ. 3.2), για ορισμένες 
δημώδεις παραδόσεις της Κύπρου που αναφέρονται στον άγιο Σπυρίδωνα και την 
θαυματουργική του δράση (αρ. 3.3), για τις αναφορές στους απόδημους, τις συνθήκες ζωής 
τους και τα έργα τους στα θρακικά δημοτικά τραγούδια της ξενιτιάς (αρ. 3.5), για τον 
τραγούδι της «αχόρταγης συζύγου» στη Νάξο, την χρονική στιγμή καταγραφής των 
παραλλαγών του και την γεωγραφική του εξάπλωση (αρ. 3.6) και για τα βιογραφικά του 
Ιγνατίου του διδασκάλου, ενός κυθήριου λαϊκού ποιητή στο α΄ μισό του 19ου αιώνα (αρ. 
3.7). Ο τόμος κλείνει με ευρετήριο των τύπων παραμυθιών και λαϊκών διηγήσεων που 
σχολιάζονται (σ. 387) και με αναλυτικό ευρετήριο (σσ. 389 κ. εξ.). Οι μελέτες του τόμου 
αυτού στηρίζονται σε βιβλιογραφική, αρχειακή και επιτόπια έρευνα, και παρουσιάζουν 
πρωτοτυπία καθώς φέρνουν στο φως νέα στοιχεία ή συμβάλλουν στην διαπίστωση και 
ερμηνευτική προσέγγιση διαφόρων λαογραφικών φαινομένων. 
 
Κρίσεις: Τύπος της Κυριακής (23-7-2001), σ. 17 [Φ. Χρονόπουλος] / Σαμιακές Μελέτες 5 
(2001-2002), σ. 440-443 [Μαν. Σέργης] / Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 619 [Αν. 
Παπακυπαρίσσης] / Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών / Πρωτοχρονιάτικο Λογοτεχνικό Δελτίο 1 
(2010), σ. 155-156 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: W. Puchner, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 103: 3 (2000), σ. 381-382. Αθ. 
Καραθανάσης, Καππαδοκίας τύχαι. Θεσσαλονίκη 2000, σ. 89. Αθ. Καραθανάσης, Καππαδοκία. 
Συμβολή στην ιστορία και τον πολιτισμό του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Θεσσαλονίκη 2001, σ. 151, 
220. Αρ. Δουλαβέρας, Η ανθρώπινη ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι Α΄. Η γυναικεία ομορφιά. Αθήνα 
2007, σ. 269. Γ. Βοζίκας, «Το αυτοκόλλητο σήμα στο θρησκευτικό πανηγύρι της πόλης», Επετηρίς 
Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 29-30 (1999-2003), σ. 353 σημ. 14. Αντ. Μαρμαρινός, Ο 
ιερός χώρος στην πόλη. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: ΕΜΠ), σ. 279. Ν. Περπατάρη, «Ο μύθος της 
Άλκηστης στο ποντιακό δημοτικό τραγούδι: παρουσίαση της νεώτερης έρευνας», στο Μ. Γ. Σέργης 
(επιμ.), Πόντος. Θέματα Λαογραφίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αθήνα 2008, σ. 353 σημ. 1. Αρ. 
Δουλαβέρας, «Ο μαγικός τρόπος σκέψης και δράσης σε δημοτικά τραγούδια της Καρπάθου», στο 
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας «Κάρπαθος 
και Λαογραφία». Αθήνα 2008, σ. 441 σημ. 7, 11, σ. 443 σημ. 20. Α. Λυδάκη, «Οι άγιοι των μεγάλων 
ημερών. Επτανησιακές λατρευτικές εκδηλώσεις», Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 179 σημ. 5. Αν. 
Αθανασόπουλος, Η μαντεία στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα 2009 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 105 σημ. 76, 
σ. 106. Π. Σωτήρχου, Ένα δρώμενο ευτεκνίας από τη Θεσσαλία. Το «Μπουρανί» Τυρνάβου. Αθήνα 
2001/2002 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), passim. Π. Φραντζέσκος, «Τα μουσικοχορευτικά γεγονότα στα 
καφενεία της Κωμιακής και Απειράνθου Νάξου άλλοτε και τώρα», στον τόμο Κατ. Κορρέ-Ζωγράφου – 
Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου «Η έρευνα και διδασκαλία του υλικού 
πολιτισμού των νεωτέρων χρόνων στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αθήνα 2010, σ. 518 σημ. 1. Καλλ. 
Πρωτοπαπά, Έθιμα της γέννησης στην παραδοσιακή κοινωνία της Κύπρου. Λευκωσία 2009, σ. 75 σημ. 
336, σ. 151 σημ. 770, σ. 461 σημ. 2481, σ. 625. Στ. Κατωπόδη, Η παραδοσιακή ενδυμασία στο 
Μεγανήσι της Λευκάδας. Λειτουργία – επιβίωση – εγκατάλειψη - αναβίωση. Ιωάννινα 2010 (μεταπτ. 
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διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 18 σημ. 20, σ. 142. Ελ. Φιλιππίδου - Μαρ. Κουτσούμπα - Βασ. 
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Χαρακτήρας και χρονολόγηση. Μια ερμηνευτική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη 2003 (διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 
111. Π. Γ. Φραντζέσκος, «Τα παραδοσιακά καφενεία της Κωμιακής και της Απειράνθου Νάξου», 
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της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα 2011, σ. 89, σ. 134 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ). Γαρ. Θεοδωρίδου, 
«Η σημασία του χώρου στη σύγχρονη Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 
507 σημ. 57, σ. 512 σημ. 72, σ. 518 σημ. 91. Ατ. Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, Στοιχεία 
προφορικότητας στο επίγραμμα σε σύγκριση με το κρητικό δίστιχο. Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), 
σ. 414. Αρ. Δουλαβέρας, Μελετήματα για το δημοτικό τραγούδι. Θεσσαλονίκη 2013, σ. 147 σημ. 7, σ. 
148 σημ. 18, σ. 149 σημ. 20, σ. 190. R. Dalianoudi, «Greek Folk Music: From yesterday to the present. 
A musicological, ethnological and aesthetical approach», στον τόμο East – Siberian State Academy of 
Culture and Arts (εκδ.), From Traditions to the Present. Folk mysic of Eurasia. Articles of the 
scientifically practical Conference the IV International Festival of the traditional music sounds of 
Eurasia (Ulan-Ude, 15-20 September 2009). Ulan – Ude 2009, σ. 22 σημ. 6. Αρ. Δουλαβέρας, Η 
γυναικεία και η ανδρική ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 464. Μ. Νικολακοπούλου – 
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in Physical Culture and Tourism 9 (2002), σ. 123. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, «Η γυναικεία σαμιακή 
ενδυμασία (β΄ μισό 19ου - αρχές 20ού αιώνα): Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας των τοπικών 
ενδυματολογικών συστημάτων», στον τόμο Σοφία Χανδακά (επιμ.), Λαϊκή τέχνη. Νέα ευρήματα – Νέες 
ερμηνείες. Πρακτικά συνεδρίου προς τιμήν της Πόπης Ζώρα (2-5 Νοεμβρίου 2006). Αθήνα 2015, σ. 68. 
Μαρία – Ιωάννα Κουκουλά, Τα έθιμα του Πάσχα στους Καθολικούς της Καλλονής Τήνου. Αθήνα 2015 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 9, σ. 10, σ. 11, σ. 13,  σ. 69, σ. 173, σ. 183. Χρυσ. Κατσαρού, Το 
καριώτικο γλέντι: μια βιογραφική προσέγγιση. Αθήνα 2011 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 227. Όλγα 
Σαριγιαννίδου, «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού στο μάθημα των 
θρησκευτικών», στον τόμο Παντ. Γεωργογιάννης (επιμ.), 16ο Διεθνές Συνέδριο «Οργάνωση και 
Διοίκηση της Εκαπαίδευσης. Διαπολιτισμικότητα και τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα» (Πάτρα, 28-30 
Ιουνίου 2013) 1. Πάτρα 2014, σ. 323, σ. 326, σ. 331. Ρεν. Δαλιανούδη, «Η διαχείριση του άυλου 
πολιτισμού μέσω ενός πλαισίου ψηφιακής αξιοποίησης. Μελέτη περίπτωσης (case study) το Ιόνιο 
Αρχείο», στον τόμο Μαν. Γ. Βαρβούνης – Μαν. Γ. Σέργης – Δέσπ. Δαμιανού – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – 
Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον 
φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 2016, 
Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 504, σ. 519. 
Μαρία – Κλεοπάτρα Λαγκουβάρδου, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες και δοξασίες στον ελλαδικό 
χώρο για τον άγιο Δημήτριο. Κομοτηνή 2016 (πτυχ. εργ.: ΤΙΕ / ΔΠΘ), σ. 22 σημ. 66, σ. 49. Γ. 
Σταυροπούλου, Κοινωνικές – ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και η εξέλιξη του τρόπου διασκέδασης στην 
επαρχία Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας (1930 – αρχές 21ου αιώνα). Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 
175. Κασσιανή – Μαρία Κονταξή, Εθιμικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στην Αιτωλοακαρνανία: 
ιστορική και συγχρονική προσέγγιση. Αθήνα 2011 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 153. Παναγ. Γουλής, Η 
γυμνότητα στη λαϊκή λογοτεχνία, στη λαϊκή τέχνη και στον εθιμικό, κοινωνικό και θρησκευτικό βίο του 
νεοελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού. Αθήνα 2003 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 186. Στ. Βατούγιου, 
Συμβολή στην έρευνα του λαϊκού κινηματογράφου. Η λαογραφική θεματολογία των ελληνικών ταινιών 
(1914 – 1974). Αθήνα 2014 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 257. Πέτρος Φραντζέσκος, Τα καφενεία 
Κωμιακής και Απειράνθου Νάξου ως χώροι κοινωνικής συνάθροισης κατά τον 20ό αιώνα. Αθήνα 2006 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 149. Αν. Βασδέκη, Η λατρευτική συμπεριφορά στη γιορτή της αγίας 
Μαρίνας στην Ήπειρο (1850 – 1950). Αθήνα 2007 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 168. Αγγ. Μπίκου, 
Ψυχαγωγία και κοινωνικές εκτονώσεις στην επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας (20ός αιώνας). 
Αθήνα 2006 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 134. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα 
από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90 σημ. 9. Δημ. Καραμπερόπουλος, «Ενδεικτική 
βιβλιογραφία για τον Ρήγα Βελεστινλή κατά έτος», www. karaberopoulos. gr / el / vivlia – gia – ton – 
riga, αρ. 2001 – 1. Όλγα – Ευτυχία Σαριγιαννίδου, «Αναπαραστάσεις Θρησκευτικής Λαογραφίας μέσα 
από τα νέα σχολικά εγχειρίδια της θρησκευτικής αγωγής», στο Στ. Γρόσδος (επιμ.), Πρακτικά 
Συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά εγχειρίδια. Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 3. 
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Αθήνα 2016, σ. 277. Μαρ. Καραθανάση, «Επετειακά συνέδρια και ημερίδες: 200 χρόνια από τη 
θανάτωση του Ρήγα», Υπέρεια 6. Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Φέραι – Βελεστίνο – Ρήγας» 
(Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012) 2. Ρήγας (επιμ. Δ. Καραμπερόπουλος), σ. 776. Δημ. 
Καραμπερόπουλος, Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Ρήγα Βελεστινλή (1797 έως 2007). Αθήνα 2007, 
αρ. 1998. Κυρ. Καρατζούνη, Οι θρακικοί πολιτιστικοί σύλλογοι ως οργανωμένες μορφές προώθησης της 
θρακικής ταυτότητας και ως φορείς παιδείας. Αλεξανδρούπολη 2008 (μεταπτ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 72. Χ. 
Μπαρμπάκη, Το πανηγύρι στο χωριό Σμίξη Γρεβενών: ζητήματα επιτέλεσης, αναβίωσης και μνήμης. 
Θεσσαλονίκη 2016 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), σ. 84. Ατ. Μιχελογιαννάκη-
Καραβελάκη, Μελέτες στο Δίστιχο. Κρητική μαντινάδα και αρχαίο επίγραμμα. Ηράκλειο 2017, σ. 448. 
W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 
2017, Böhlau Verlag, σ. 124 σημ. 431. Αμ. Κουμπούρα, «Νεόδμητοι ναΐσκοι στο Γλινάδα Νάξου. 
Παράδοση και νεωτερικότητα», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Βασίλ. Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Πρακτικά 
Ε΄ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Απεράθου Νάξου, 31 
Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2013). Αθήνα 2017, σ. 550 σημ. 16, σ. 555. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό 
ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. 
Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 
116. Αλ. Βρέλλη, Γαμήλια λαϊκά υφάσματα στον ελληνικό χώρο: μοτίβα, σύμβολα και επιδράσεις στο 
σύγχρονο ελληνικό design. Σύρος 2017 (διπλ. εργ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου), σ. 100. Ι. Ε. Στεφανής, 
Ερμηνευτικό λεξικό (αντι)θρησκευτικής ορολογίας, www. lexicostefani. gr (2018). P. Thanailaki, 
Gender Inequalities in Rural European Communities during 19th and early 20th century. A Historical 
Perspective. Cham, Switzerland 2018 (εκδ. Springer), σ. 121. Άννα Λυδάκη, «Λαογραφία και 
χορευτικές ταυτότητες», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. 
Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor 
Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & 
Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 478 σημ. 3, σ. 488. Μιμ. Πατεράκη, «Χορεύοντας τα μήλα του Κλήδονα: 
πολιτισμικά τεχνουργήματα και σχεδιαγράμματα διδασκαλίας τοπικής εκπαιδευτικής πολιτικής», στον 
τόμο Ευ. Αυδίκος – Σ. Κοζιού (επιμ.), Φυτά και βότανα στον λαϊκό πολιτισμό και την επιστήμη. 
Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου (Καρδίτσα, 20-22 Οκτωβρίου 2017). Λάρισα 2018, σ. 189. Κ. 
Σαχινίδης, «Η λατρεία της φύσης στην ποντιακή παράδοση», στον τόμο Ευ. Αυδίκος – Σ. Κοζιού 
(επιμ.), Φυτά και βότανα στον λαϊκό πολιτισμό και την επιστήμη. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
(Καρδίτσα, 20-22 Οκτωβρίου 2017). Λάρισα 2018, σ. 205. Πετρούλα Χατζηττοφή, «… μετά πάσης 
τελειότητος κοσμήματα χρυσά και αργυρά»: Παραγωγή, τυπολογία και χρήση κοσμημάτων στην Κύπρο 
(1830 – 1960). Λευκωσία 2018 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Κύπρου), σ. 641. 
 
 
27. Μικρά Λαογραφικά. Αθήνα 2000, σσ. 420 (εκδ. Παπαζήση) 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται επίσης διάφορα μελετήματα, καταταγμένα σε 
θεματικές ενότητες. Από τις μελέτες του τόμου, τα κείμενα με αρ. 1.Β, 3.Α, 4.Δ, 4.Ε, 5.Α, 
5.Β, 5.Γ, 5.Δ, 5.Ε, 5.Η και 6.Α συμπεριλαμβάνονται και στην επόμενη κατηγορία 
δημοσιεύσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, με τον τίτλο «Θεωρητικά και 
μεθοδολογικά προβλήματα της ελληνικής λαογραφίας» (σ. 17 κ. εξ.), περιλαμβάνονται 
μελέτες για την εξέλιξη της ελληνικής λαογραφίας και την οργάνωσή της σε πανεπιστημιακό 
και ερευνητικό επίπεδο, σε σχέση με τη νεοελληνική εθιμική ζωή (αρ. Α), για τις αλλαγές 
στη θεματολογία και τη μεθοδολογία της ελληνικής λαογραφίας που έφερε ο καθηγ. Μ. Γ. 
Μερακλής και η «Σχολή των Ιωαννίνων» (αρ. Γ), για την ανάπτυξη και την οργάνωση των 
τοπικών λαογραφικών σπουδών στην Ελλάδα, όπου εντάσσεται και η λαογραφία (αρ. Δ), για 
τους μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου που αναπτύχθηκαν στις ελληνικές παραδοσιακές 
κοινότητες (αρ. Ε), για την μεθοδολογία της καταγραφής και της αποτύπωσης των λαϊκών 
δρωμένων (αρ. Ζ), για τα προβλήματα συλλογής και καταγραφής του πρωτογενούς 
λαογραφικού υλικού κατά την επιτόπια λαογραφική έρευνα (αρ. Η), για τις εθνολογικές 
κατευθύνσεις της ελληνικής λαογραφίας (αρ. Θ) και για τη θέση της ανάμεσα στις τοπικές 
σπουδές (αρ. Ι), οι οποίες ανθούν στον ελληνικό χώρο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, υπό τον τίτλο 
«Ο άξονας του χρόνου: Ιστορία και παραδοσιακός πολιτισμός» (σ. 129 κ. εξ.), εντάσσονται 
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δύο μελετήματα, για τους εθνολογικούς παράγοντες και τις πολιτικές συνιστώσες που 
προσδιορίζουν την καθημερινή ζωή της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης (αρ. Α), 
και για τις συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής του 1922 στην παραδοσιακή ζωή του 
ελληνικού έθνους (αρ. Β). Το τρίτο κεφάλαιο επιγράφεται «Παραδοσιακός υλικός πολιτισμός 
και λαογραφικά μουσεία» (σ. 161 κ. εξ.). Εδώ ανήκουν τα μελετήματα για τις μετακινήσεις 
παραδοσιακών μαστόρων ανάμεσα στην Κύπρο και τη Σάμο (αρ. Β) και για την οργάνωση 
και τη λειτουργία των περιφερειακών Λαογραφικών Μουσείων, με αφορμή το Λαογραφικό 
Μουσείο Φθιώτιδας (αρ. Γ). Το τέταρτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Μορφές της παραδοσιακής 
εθιμικής ζωής του ελληνικού λαού» (σ. 199 κ. εξ.). Εδώ εντάσσονται οι μελέτες για τα 
ελληνικά λαϊκά εορταστικά σύμβολα, σε περιπτώσεις θρησκευτικών πανηγύρεων (αρ. Α), 
για τις σύγχρονες λαϊκές πανηγύρεις  στις πόλεις (αρ. Β), για τις εθιμικές μορφές που 
εκδηλώνονται στον αστικό χώρο (αρ. Γ), για τα ελληνικά παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια, τη 
θέση τους στην ελληνική λαογραφία και την τυπολογία τους (αρ. ΣΤ), για τον παραδοσιακό 
χορό, τα αθλήματα και το εθιμικό τους πλαίσιο στο πανηγύρι του αγίου Γεωργίου της 
Αράχωβας (αρ. Ζ) και για τις αμφίδρομες σχέσεις ανάμεσα στη λαϊκή λατρεία και τον 
παραδοσιακό χορό (αρ. Η). Στο πέμπτο κεφάλαιο, με τον τίτλο «Λαϊκή λογοτεχνία: Ανάμεσα 
στην προφορική και τη γραπτή παράδοση» (σ. 261 κ. εξ.), αναδημοσιεύονται οι μελέτες για 
την διήγηση του Εβλιά Τσελεμπή γύρω από τον τάφο του Βελιουλλάχ στη Μενδενίτσα και 
τα λαϊκά της πρότυπα (αρ. ΣΤ), για ορισμένες βοιωτικές αγιολογικές παραδόσεις και την 
τυπολογία τους (αρ. Ζ), για την δημοτική ποίηση ως πηγή έμπνευσης λαϊκών ποιητών, με 
αφορμή ένα παράδειγμα από τη Σάμο (αρ. Θ), για το θέμα του έρωτα πολεμιστή στα 
δημοτικά δίστιχα, την καταγωγή και τους συμβολισμούς του (αρ. Ι), για τους Γερμανούς 
εκδότες ελληνικών δημοτικών τραγουδιών κατά τον 19ο αι. (αρ. ΙΑ) και για τα λαογραφικά 
στοιχεία στην αυτοβιογραφία του Κύπριου Σάββα Τσερκετζή (1886-1924) (αρ. ΙΒ). Τέλος, 
το έκτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Ανάμεσα στο λαϊκό και το λόγιο» (σ. 381 κ. εξ.). Εδώ 
εντάσσονται τα κείμενα για τις λαογραφικές ρίζες της νοσταλγικής τάσης  που διαπιστώνεται 
σε ορισμένα έργα του Γεωργίου Βιζυηνού (αρ. Β), για τα λαογραφικά στοιχεία που υπάρχουν 
στην ποίηση του Κύπρου Χρυσάνθη (αρ. Γ) και για την συμβολή του π. Γεωργίου 
Χαραμαντά στις τοπικές ιστορικές και λαογραφικές σπουδές της Καλύμνου (αρ. Δ). Ο τόμος 
κλείνει με ευρετήριο των τύπων παραμυθιών και λαϊκών διηγήσεων που εξετάζονται στο 
βιβλίο (σ. 405) και με αναλυτικό ευρετήριο ονομάτων και πραγμάτων (σ. 407 κ. εξ.). 
 
Κρίσεις: Η Ροδιακή (11-11-2000), σ. 47 [Κ. Νικολάκης] / Τύπος της Κυριακής (24-12-2000), 
σ. 19 [Σαρ. Καργάκος] / Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 55: 4 (2001), σ. 524-526 
και 104: 4 (2001), σ. 524-526 [Walter Puchner] / Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 444-
445 [Στ. Κεκρίδης] / Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 617-618 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / 
Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών / Πρωτοχρονιάτικο Λογοτεχνικό Δελτίο 1 (2010), σ. 154-155 [Γ. 
Πετρόπουλος] 
 
Aναφορές: Γ. Βοζίκας, «Αφηγήσεις – αναπαραστάσεις - ταυτότητες. Αγρότες Σερραίοι μιλούν για τη 
ζωή τους», Σερραϊκά Χρονικά 14 (2002), σ. 122. Δ. Ράπτης, «Η ανασυγκρότηση και η συμβολική 
επιβίωση της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας στην πόλη», Θητεία. Τιμητικός τόμος για τον καθηγ. Μ. 
Γ. Μερακλή. Αθήνα 2002, σ. 636. Γ. Ρηγάτος, Η ιατρική στο δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2003, σ. 16. Μ. 
Γ. Σέργης, Ο καθηγητής Δ.  Β. Οικονομίδης και οι ελληνορουμανικές σπουδές. Αθήνα 2003, σ. 10. Μ. 
Αλεξιάδης, Λαϊκοί ποιητές της Καρπάθου. Αθήνα 1997, σ. 39, σ. 54. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, 
«Αυτοβιογραφία και λαογραφία», Μικρασιατικά Χρονικά 20 (1998), σ. 8. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, 
Καρπαθιακή λαογραφία. Όψεις του λαϊκού πολιτισμού. Αθήνα 2001, Αθήνα 2001, σ. 247. Χρ. 
Κυπριανού, Πανόραμα Λαογραφίας. Λευκωσία 1995, σ. 43. Ευφρ. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, «Σχέσεις 
Κύπρου και Μικράς Ασίας σε τομείς της λαϊκής τέχνης», Μικρασιατικά Χρονικά 20 (1998), σ. 135, σ. 
145. Byzantinische Zeitschrift 89 (1996), σ. 247. Γερ. Α. Ρηγάτος, Ευχή και κατάρα. Περιδιάβαση στη 
λογοτεχνία και στο λαϊκό λόγο. Αθήνα 2004, σ. 45, σ. 170 σημ. 18. Γ. Βοζίκας, Το πανηγύρι της αγίας 
Μαρίνας στην Ηλιούπολη της Αθήνας. Η θρησκευτική πλευρά ενός πολιτισμικού φαινομένου στον 
ελληνικό αστικό χώρο. Αθήνα 1997 (μετάπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 6, σ. 121. Σ. Παπαδόπουλος, Η ζωή στο 
Καρακούρτ του Κάρς. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 302. Β. Λάντζος, «Κοινωνικός μετασχηματισμός και 
χορευτικά δρώμενα: το παράδειγμα της Ημέρας της Μαμής ή Μπάμπως», Εθνολογία 13 (2007), σ. 200, 
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204. Μ. Γ. Σέργης, Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο (μέσα 19ου αιώνα - 1922): 
Γέννηση – Γάμος - Θάνατος. Αθήνα 2007, σ. 142 σημ. 80, σ. 317. Μ. Γ. Σέργης, «Μουσική και 
τραγούδι στα Αθηναιογραφήματα του Μιχαήλ Μητσάκη», Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον 
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28. Λαογραφικά Δοκίμια. Αθήνα 2000, σσ. 508 (εκδ. Καστανιώτη) 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται μικρά λαογραφικά δοκίμια και μελετήματα, 
δημοσιευμένα, κατά καιρούς, σε διάφορα επιστημονικά και φιλολογικά περιοδικά της χώρας 
μας. Μετά τον πρόλογο, το εισαγωγικό σημείωμα και τις βραχυγραφίες, τα επιμέρους 
κείμενα κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες, σύμφωνα με το περιεχόμενό τους: 
Γλώσσα, έθιμα και παραδόσεις – Δημοτικά τραγούδια και λαϊκή ποίηση – Ιστορία, μέθοδος 
και πηγές. Στο τέλος παρατίθενται οι πρώτες δημοσιεύσεις, ευρετήριο τύπων παραμυθιών και 
λαϊκών διηγήσεων που σχολιάζονται και γενικό ευρετήριο. Με την συμπερίληψη όλων 
αυτών των μελετημάτων σε έναν τόμο καταδεικνύεται η ενότητα της λαογραφικής 
προσέγγισης σε μορφές και φαινόμενα του ελληνικού πολιτισμού, διαχρονικά. Οι μελέτες 
του τόμου αυτού στηρίζονται σε βιβλιογραφική, αρχειακή και επιτόπια έρευνα, και 
παρουσιάζουν πρωτοτυπία καθώς φέρνουν στο φως νέα στοιχεία ή συμβάλλουν στην 
διαπίστωση και ερμηνευτική προσέγγιση διαφόρων λαογραφικών φαινομένων. Οι μικρές, 
κατά κανόνα μελέτες που συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα τόμο, σχετικά με τα δημοτικά 
τραγούδια, την τυπολογία και το περιεχόμενό τους, τις παραδοσιακές εθιμικές μορφές, την 
λαϊκή ποίηση και τη σχέση της με λόγιες πηγές έμπνευσης, την προφορική ιστορία, 
συγκεριμένα σημοτικά τραγούδια, παραδόσεις του ελληνικού λαού με αρχαία και βυζαντινά 
πρότυπα, αποτελούν ανιχνεύσεις της ελληνικής παράδοσης, κυρίως στους τομείς της 
θρησκευτικής και της φιλολογικής λαογραφίας, όπως επίσης και της ιστορικής λαογραφίας 
και της θεωρίας της επιστήμης μας. Οι μελέτες αυτές στηρίζονται σε ανέκδοτο υλικό, 
επιτόπια, αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα, αποτελούν δε συμβολές στην ελληνική 
λαογραφική βιβλιογραφία. 
 
Κρίσεις: Südost-Forschungen 59-60 (2000-2001), σ. 677-680 [W. Puchner]   
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δημοτικό τραγούδι Α. Η γυναικεία ομορφιά. Αθήνα 2007, σ. 269. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο χορός στον 
παροιμιακό λόγο του λαού μας», Δελτίο Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών 41 (2007), σ. 104 σημ. 59, 
61, σ.105 σημ. 69, σ. 112. Αν. Παπακυπαρίσσης, «Ένα παλαιό (1881) δημοτικό τραγούδι της 
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σ. 360 σημ. 807. «Κλήδονας», www. el. wikipedia. org. Ατ. Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, Μελέτες 
στο Δίστιχο. Κρητική μαντινάδα και αρχαίο επίγραμμα. Ηράκλειο 2017, σ. 434. Μ. Γ. Σέργης, «Το 
λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 
– Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 116. P. Thanailaki, «Euterpe, the Muse of Music: Women’s Position as seen through Folklore 
Songs and Dances (Nineteenth to Early Twentieth Centuries)», στο βιβλίο της Gender Inequalities in 
Rural European Communities during 19th and early 20th century. A Historical Perspective. Cham, 
Switzerland 2018 (εκδ. Springer), σ. 154. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο φυτικός κόσμος ως πηγή συμβόλων της 
γυναικείας ομορφιάς στα δημοτικά τραγούδια», στον τόμο Ευ. Αυδίκος – Σ. Κοζιού (επιμ.), Φυτά και 
βότανα στον λαϊκό πολιτισμό και την επιστήμη. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου (Καρδίτσα, 20-22 
Οκτωβρίου 2017). Λάρισα 2018, σ. 102. 
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29. Μελετήματα Ελληνικής Λαογραφίας, τόμος Α΄. Εθιμική και θρησκευτική 
Λαογραφία. Ξάνθη 2003, σσ. 373 (εκδ. Σπανίδη) 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό έχουν ανατυπωθεί μελετήματα μιας περίπου δεκαετίας, που 
αναφέρονται στην εθιμική λαογραφία  και την παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά του 
ελληνικού λαού. Από αυτά τα υπ. αρ. 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 και 19 
αναφέρονται και στην επόμενη κατηγορία δημοσιευμάτων. Από τα υπόλοιπα, μία μελέτη 
αναφέρεται στην λαϊκή παράδοση και λατρεία για τον άγιο Ρηγίνο στην Σκόπελο (αρ. 2), ενώ 
μία άλλη στην αντίστοιχη λατρεία του οσίου Δαβίδ στην Εύβοια (αρ. 4), με βάση το 
αντίστοιχο αρχειακό υλικό αλλά και επιτόπια έρευνα, αφού για τη λατρεία των ελασσόνων 
αυτών αγίων μέχρι σήμερα δεν υπήρχε σχετική λαογραφική βιβλιογραφία. Η μελέτη με αρ. 5 
αναφέρεται γενικότερα στην αγιολατρεία στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, και έχει 
δημοσιευθεί και στα σερβικά, στον τόμο M. Detelić (έκδ.), Τhe cult of Saints in the Balkans. 
Kragujevac 2001, σσ. 175-190 [πρβλ. Liceum 5 (2001), σ. 175 κ. εξ.]. Μία ακόμη μελέτη 
αναφέρεται στον ορισμό του ιερού χώρου μέσω των αγιωνυμικών τοπωνυμίων, στη Χάλκη 
της Δωδεκανήσου (αρ.7). Επίσης, εδώ δημοσιεύονται μελέτες για τα στοιχεία θρησκευτικής 
λαογραφίας που αποτυπώνονται στον κώδικα του ναού του αγίου Αχιλλίου της Λάρισας (αρ. 
12 - το κείμενο αυτό βλ. και στο β΄ μέρος του βιβλίου με αρ. Ι.8 των αυτοτελών 
δημοδιευμάτων), για το πανηγύρι του αγίου Αθανασίου στη Νιγρίτα Σερρών (αρ. 18), που 
έχει γραφεί σε συνεργασία με την κα. Μάγδα Δημάκη και για τις ελληνικές προϋποθέσεις 
του παραδοσιακού πολιτισμού των βαλκανικών λαών. Τέλος, εδώ δημοσιεύονται μελέτες για 
την παραδοσιακή κοινότητα σε σχέση με την πολιτισμική ταυτότητα στην έρευνα του 
ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού (αρ. 21), για τις επιπτώσεις της ενσωμάτωσης στο 
ελληνικό κράτος για τον παραδοσιακό πολιτισμό της Θράκης (αρ. 22), για το δένδρο και το 
καράβι στα ελληνικά έθιμα των Χριστουγέννων (αρ. 23) κια για τον συνδυασμό λόγου και 
κίνησης στο αποκριάτικο λαϊκό δρώμενο «μπουρανί», που τελείται την Καθαρή Δευτέρα 
στον Τύρναβο της Θεσσαλίας (αρ. 24). Οι μελέτες αυτές αξιοποιούν υλικό από αρχειακές 
καταγραφές, από τη σχετική βιβλιογραφία και από επιτόπια έρευνα του γράφοντος, για να 
περιγράψουν και να εξετάσουν μορφές του παραδοσιακού πολιτισμού μας, που λίγο έχουν 
απασχολήσει την επιστημονική λαογραφική βιβλιογραφία μας ή για να διατυπώσουν νέες 
σκέψεις και ερμηνευτικές απόψεις, σε ζητήματα που απασχολούν την ελληνική λαογραφία. 
Εδώ άλλωστε βρίσκεται και η κατά περιπτώσεις πρωτοτυπία τους. 
   
30. Μελετήματα Ελληνικής Λαογραφίας, τόμος Β΄. Φιλολογική Λαογραφία. 
Ξάνθη 2003, σσ. 441 (εκδ. Σπανίδη) 
 
Περίληψη: Από τις μελέτες που συμπεριλαμβάνονται στον τόμο αυτό, δεν θα σχολιαστούν 
εδώ τα κείμενα με αρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26 και 27, επειδή αναλύονται στην επόμενη κατηγορία δημοσιευμάτων. Από τα υπόλοιπα 
κείμενα του τόμου, το υπ. αρ. 17 μελετά την ανέκδοτη μέχρι σήμερα ελληνογαλλική 
συλλογή δημοτικών τραγουδιών του Ιωάννη Νικολίτσα, η οποία και εκδίδεται σε παράρτημα 
της μελέτης, ενώ το υπ. αρ. 20 μελετά το δημοτικό τραγούδι για το μάλωμα των βουνών 
στην Κάρπαθο, με βάση τις γνωστές παραλλαγές του, οι οποίες και εκδίδονται εδώ, με έναν 
τρόπο που αναδεικνύει τις διαφορές και τις ομοιότητες ανάμεσα στα διάφορες 
καταγεγραμμένες εκδοχές του τραγουδιού. Στο τέλος παρέχεται πίνακας των τύπων 
παραμυθιών και λαϊκών διηγήσεων που σχολιάζονται στις μελέτες του τόμου. Για την 
πρωτοτυπία των μελετών του τόμου ισχύουν όσα παρατηρήθηκαν και παραπάνω, για τον 
πρώτο τόμο της ίδιας σειράς (αρ. ΙΙ 6). Πρόκειται για συναγωγή επιμέρους μελετημάτων 
γύρω από διάφορα είδη και ποικίλες ερευνητικές περιπτώσεις του ιδιαιτέρως πλούσιου 
ελληνικού έντεχνου λαϊκού λόγου, η μελέτη του οποίου καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της 
ελληνικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
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31. Μελετήματα Ελληνικής Λαογραφίας, τόμος Γ΄. Ιστορική Λαογραφία και 
Λαογραφία από της πηγές. Ξάνθη 2003, σσ. 273 (εκδ. Σπανίδη)  
 
Περίληψη: Με δεδομένα όσα γενικά παρατηρήθηκαν και παραπάνω, για τους δύο πρώτους 
τόμους της ίδιας σειράς, εδώ αναδημοσιεύονται ή πρωτοδημοσιεύονται μελετήματα στα 
οποία αποδελτιώνονται και μελετώνται επιμέρους λαογραφικά στοιχεία, τα οποία απαντούν 
σε έργα της αρχαίας ελληνικής, της ελληνιστικής, της μεσαιωνικής βυζαντινής και της 
νεώτερης ελληνικής γραμματείας. Ακόμη μελετώνται θέματα όπως η καθημερινή ζωή στο 
Άγιον Όρος και η σχέση της με την βυζαντινή λαογραφία, αλλά και οι μετασχηματισμοί στην 
ελληνική Θράκη, μετά την ενσωμάτωση στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Πρόκειται δηλαδή 
για τα περιεχόμενα μιας «ιστορικής λαογραφίας», σε όλους τους επιμέρους τομείς που αυτή 
καλείται να καλύψει. . Ουσιαστικά περιλαμβάνονται εδώ μελέτες ιστορικής λαογραφίας, η 
οποία δεν προσπαθεί να θεμελιώσει και να αποδείξει πολιτισμικές συνέχειες, αλλά ανιχνεύει 
και μελετά συγκριτικά μορφές της παραδοσιακής καθημερινότητας, με βάση τη μαρτυρία 
των πηγών κάθε εποχής. Με τον τρόπο αυτό πλουτίζεται και το μωσαϊκό μελετών της 
βυζαντινής και μεταβυζαντινής λαογραφίας, και μάλιστα με την αξιοποίηση πηγών όπως το 
στιχούργημα «Δαβίδ» ή «Ιστορία Νέου Αθέσθη Κυθηραίου», αλλά και η ουσιαστική 
διερεύνηση της καθημερινής ζωής σε κρίσιμους για το Γένος αιώνες, και μάλιστα σε  
περιοχές επίσης οριακέ, από κάθε άποψη, όπως η Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου, τα 
Δωδεκάνησα, φραγκοκρατούμενες περιοχές  κ. λπ., από τις οποίες προέρχεται και η βάση του 
υλικού που οι συγκεκριμένοι συγγραφείς παραθέτουν και σχολιάζουν στους στίχους τους. 
 
32. Μελετήματα Ελληνικής Λαογραφίας, τόμος Δ΄. Λαογραφικά θεωρητικά, 
μεθοδολογικά και ποικίλα. Ξάνθη 2004, σσ. 499 (εκδ. Σπανίδη) 
 
Περίληψη: Στον τέταρτο και τελευταίο αυτό τόμο της ίδιας σειράς συγκεντρώνονται 
τριάντα δύο μελετήματα σχετικά με την ιστορία, την μεθοδολογία και την θεωρία της 
ελληνικής λαογραφίας, σχετικά με με την επιτόπια έρευνα και τα υπάρχοντα αρχεία 
πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, μελετήματα 
βιβλιογραφικά, αλλά και μελέτες γύρω από την αστική λαογραφία, τις λαογραφικές 
πληροφορίες ορισμένων αρχειακών συνόλων και πηγών, ζητήματα υλικού και πνευματικού 
βίου, παραδόσεις και έθιμα παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς. Ειδικότερα, η 
ανάδειξη της σημασίας των συλλογών πρωτογενούς λαογραφικής ύλης, αλλά και τα 
προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν ως λαογραφικές πηγές, με παραδείγματα από αρχεία 
διαφόρων ελληνικών περιοχών, αποτελεί ένα από τα ζητούμενα των μελετών του τόμου, μαζί 
με ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τη θεωρία και τη μεθοδολογία της ελληνικής 
λαογραφίας, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες έχει πραγματικά ανανεωθεί, και αποτελεί 
σύγχρονη επιστήμη μελέτης του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, στις πολλές και ποικίλες 
επιμέρους εκδηλώσεις και εκφάνσεις του. Το ίδιο συμβαίνει με ορισμένα παραδείγματα από 
τη συγκρότηση τοπικών λαογραφικών βιβλιογραφιών, οι οποίες και αποτελούν εργαλεία 
έρευνας για τους μελετητές της ελληνικής λαογραφίας, με τις πολλές τοπικές παραλλαγές 
των εθιμικών μορφών που παρουσιάζει και περιλαμβάνει. 
 
Κρίσεις αρ. 29-32: Ο Χρόνος 10793 (6-10-2003), σ. 4 [Ζαφ. Μέκος] / Το Βήμα (7-12-2003), 
σ. 54 [Ν. Μπακουνάκης] / Παρνασσός 45 (2003), σ. 582-585 [Μαν. Σέργης] / Αγώνας 5194 
(27-11-2004), σ. 14 [Φ. Μαλκίδης] / Ελεύθερο Βήμα 6050 (27-11-2004), σ. 2 [Φ. Μαλκίδης] / 
Δημοκράτης 14169 (29-11-2004), σ. 2 [Φ. Μαλκίδης] / Ο Χρόνος 11087 (7-12-2004), σ. 3 
[Κατ. Μουρτζίνη] / Απόπλους 33-34 (2005), σ. 230-231 [Χρ. Λάνδρος] / Ο Χρόνος 11204 
(26-5-2005), σ. 8 [Στ. Κεκρίδης] / Ο Χρόνος 11204 (26-5-2005), σ. 8 [Θαν. Μουσόπουλος] / 
Ο Χρόνος 11222 (22-6-2005), σ. 10 [π. Παντ. Μουτάφης] / Παρνασσός 46 (2004), σ. 447-448 
[Μαν. Σέργης] / Δωδεκανησιακόν Αρχείον 8 (2007), σ. 286-288 [Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης] / 
Südost-Forschungen 65-66 (2006-2007), σ. 796-798 [W. Puchner] / Λαογραφία 41 (2007-
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2009), σ. 621, 622-623 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / Byzantinische Zeitschrift 102: 1 (2009), σ. 
425 [F. Tinnefeld] 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Ακριτικά τραγούδια στην Κάρπαθο», Πρακτικά Συνεδρίου 
«Ευρωπαϊκή Ακριτική Παράδοση». Αθήνα 2004, σ. 251-252 σημ. 11. Μ. Γ. Σέργης, Ακληρήματα. Οι 
αλληλοσατιρισμοί ως όψεις της ετερότητας στην αρχαία και τη νεότερη Ελλάδα. Αθήνα 2005, σ. 236. 
Νικ. Περπατάρη, Η λειτουργικότητα των λαογραφικών θεμάτων στον επιστολικό λόγο αθηναϊκών 
πολιτικών εφημερίδων (1974-2005). Αθήνα 2006, σ. 149, σ. 235. Ευ. Αλμπανίδης, «Οι λαϊκοί 
αθλητικοί αγώνες της Θράκης», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Θράκη. Ιστορικές και λαογραφικές 
προσεγγίσεις του λαϊκού πολιτισμού της. Αθήνα 2006, σ. 164 σημ. 8. Μ. Γ. Μερακλής, «Διϊστορικά 
στερεότυπα. Καρπαθιακές μαρτυρίες για ένα θαύμα», στο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Πρακτικά Γ΄ 
Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας «Κάρπαθος και Λαογραφία». Αθήνα 2008, σ. 731 σημ. 
11. Νικ. Περπατάρη, «Η λειτουργικότητα των πολύτιμων μετάλλων και λίθων στη λαϊκή λογοτεχνία 
της Καρπάθου», στο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής 
Λαογραφίας «Κάρπαθος και Λαογραφία». Αθήνα 2008, σ. 825 σημ. 229. Χρ. Θ. Οικονομόπουλος - Αλ. 
Χρ. Οικονομοπούλου, «Λύσσα – Λυσσοφοβία - Λυσσόγαμος. Οι άγιοι Κασσιανός και Ελισσαίος 
προστάτες από τη λύσσα», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης - Παν. Τζουμέρκας (επιμ.), Αλεξανδρινός 
Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη 1. Αλεξάνδρεια 2008, σ. 413 σημ. 33. Γ. Χ. Κούζας, 
Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Η ιστορική διαδρομή της (1908 - 2008). Αθήνα 2009, σ. 232 σημ. 7. Γ. 
Χ. Κούζας, «Μεταξύ θρησκευτικής λαογραφίας και υλικού πολιτισμού: η αφίσα στο πανηγύρι του 
αστικού χώρου», Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 218 σημ. 14. Αλ. Χρ. Οικονομοπούλου - Χρ. Θ. 
Οικονομόπουλος, «Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας προστάτες, θεραπευτές και τιμωροί, για τη μάνα 
και το παιδί, στη λαϊκή ιατρική παράδοση», Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. 
Χατζηφώτη. Τόμος Β΄. Επιστημονική Επιμέλεια Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας. Αλεξάνδρεια 
2009, σ. 388 σημ. 13. Β. Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες – Μέθοδοι - Θεματικές. Αθήνα 
2009, σ. 93 σημ. 173. Β. Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία 1. Έθιμα και τραγούδια της Μεσογείου και 
της Βαλκανικής. Αθήνα 2009, σ. 122 σημ. 206. Γ. Χ. Κούζας, «Κάθε Κυριακή στην άκρη της πόλης: 
Κοινωνικές λειτουργίες, οικονομικές διαδικασίες και συμβολισμοί στο παζάρι του αστικού χώρου 
(Δήμος Περάματος), στον τόμο Κατ. Κορρέ-Ζωγράφου – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Πρακτικά 
Επιστημονικού Συνεδρίου «Η έρευνα και διδασκαλία του υλικού πολιτισμού των νεωτέρων χρόνων στα 
ελληνικά πανεπιστήμια». Αθήνα 2010, σ. 268 σημ. 39. Δημ. Μαυρίδης - Γ. Τσιγάρας, Γενισέα. Νέα 
πόλη του Νέστου - Τόπος συνάντησης πολιτισμών. Γενισέα 2010, σ. 131. Εv. Albanidis - D. Goulimaris 
- V. Serbezis, «Organization of Folk Athletic Games in Thrace», Folklore 40 (2002), σ. 100. Ιω. 
Ρουκούδης, Τα κάλαντα του Δωδεκαημέρου: Οι ρίζες και το περιεχόμενο μιας τελετουργίας σε εξέλιξη. 
Θεσσαλονίκη 2009, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, σ. 71. Β. 
Πούχνερ, Κοινωνιολογική Λαογραφία. Ρόλοι – συμπεριφορές - αισθήματα. Αθήνα 2010, σ. 74 σημ. 1, σ. 
85 σημ. 45. Π. Σωτήρχου, Ένα δρώμενο ευτεκνίας από τη Θεσσαλία. Το «Μπουρανί» Τυρνάβου. Αθήνα 
2001/02 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), passim. Β. Πούχνερ, Θεωρητικά θεάτρου. Κριτικές παρατηρήσεις στις 
θεωρίες του θεατρικού φαινομένου. Η σημειωτική μέθοδος – Η ανθρωπολογική μέθοδος – Η 
φαινομενολογική μέθοδος. Αθήνα 2010, σ. 25 σημ. 9. Γ. Χ. Κούζας, «Η αντίσταση της τοπικής 
ταυτότητας στην πόλη. Η υπαίθρια αγορά των Ναξιωτών στου Ψυρρή», Ναξιακά. Επετηρίδα 
Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων 1 (2011), σ. 134 σημ. 65. Αικ. Πασπάτη, Νεράιδες και 
Καλλικάντζαροι: αναπαραστάσεις μυθικών πλασμάτων στη νεοελληνική λαϊκή μυθολογία. Αθήνα 2012 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 114. Ρέα Κακάμπουρα, «Ανιχνεύοντας το νόημα της παράδοσης μέσα από 
προσωπικές αφηγήσεις», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική 
Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 540 σημ. 33, σ. 541 σημ. 
34. Γ. Χ. Κούζας, «Αστική Λαογραφία: θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική διαδρομή - θεματολογία. 
Από τη μελέτη των ‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, 
μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 143 σημ. 253, σ. 144 σημ. 257. Γαρ. Θεοδωρίδου, «Η 
σημασία του χώρου στη σύγχρονη Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 
487 σημ. 7. Γαρ. Θεοδωρίδου, «Η σημασία του χώρου στη σύγχρονη Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, 
θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 492 σημ. 20. Β. Πούχνερ, «Σάτιρα και ‘πορνογραφία’ στο αποκριάτικο 
τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 225 σημ. 74. Β. 
Πούχνερ, «Σαράντα χρόνια έρευνας για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το 
ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 470-472. Α. Χρ. Οικονομοπούλου, «Άγιοι προστάτες, 
θεραπευτές - τιμωροί, για τη μάνα και το παιδί, στη λαϊκή ιατρική παράδοση», Δελτίο Α΄ Παιδιατρικής 
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Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 56 (2009), σ. 84 σημ. 5. Ειρ. Λουρδή, Μεταδεδομένα διαχείρισης 
Λαογραφικών Συλλογών. Κέρκυρα 2010 (διδ. διατρ.: Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Αρχειονομίας – 
Βιβλιοθηκονομίας), σ. 207. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη 
βιβλιογραφική προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια 
Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας 
«Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 237 σημ. 19, σ. 244, σ. 274. Γ. 
Κούζας, «Ο κόσμος της λαϊκής αγοράς: προς μια κοινωνική ανάγνωση των λειτουργιών και των 
προεκτάσεων των σύγχρονων υπαίθριων αγορών», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου 
Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – 
Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 507 σημ. 7α. 
Α. Χρ. Οικονομοπούλου, «Άγιοι προστάτες, θεραπευτές - τιμωροί, για τη μάνα και το παιδί, στη λαϊκή 
ιατρική παράδοση στη Φθιώτιδα», Ονόματα. Revue Onomastique 20 (2013). Ονοματολογικά 
Φθιώτιδας. Πρακτικά Ε΄ Ονοματολογικού Συνεδρίου (Λαμία, 3-5 Οκτωβρίου 2008), σ. 283. Γ. Κούζας, 
«Η αντίσταση της τοπικής ταυτότητας στον αστικό χώρο. Η υπαίθρια αγορά των Ναξιωτών στου Ψυρρή 
(2007-2008)», στον τόμο Ιω. Προμπονάς – Στ. Ψαρράς (επιμ.), Πρακτικά Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου «Η 
Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Κωμιακή 4-7 Σεπτεμβρίου 2008). Αθήνα 2013, εκδ. Δήμος Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων, σ. 757 σημ. 65. N. Kokkas, «Religious summer festivals of the Pomaks in the 
mountainous area of Xanthi», 1st International Conference on Greek Civilization “The public festival: 
A diachronic glimpse at its socio-economic and political role” (Town of Soufli – Perfecture of Evros – 
Thrace, Greece, 17-20 November 2005) – Academia.edu, σ. 17. Ν. Κόκκας, «Η μορφή του Νασραντίν 
Χότζα στις ευτράπελες διηγήσεις των Πομάκων», Επιστημονική Ημερίδα Λαογραφίας και Ιστορίας 
«Επτά εισηγήσεις από τη θεματολογία του ‘παραδοσιακού’ και του ‘νεωτερικού’ (ειδικότερα του 
popular) λαϊκού, Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (Ξάνθη, 21 Φεβρουαρίου 2014), σ. 3 σημ. 
6, σ. 15. Ν. Καραντζή, «Να τα πούμε;», www.musicheaven.gr / e-Περιοδικό. «Τα κάλαντα, αι νώνναι 
και η ειρεσιώνη», specezilotes.wordpress.com. Ν. Κουλιάλης, «Σιντική Σερρών: τα Μπαμπούγερα του 
Βαμβακόφυτου (2013)», yaunatakabara.blogspot.com. Αλ. Φλωράκης, Αγία Γέννηση Εγκαρών Νάξου. 
Ο τόπος, ο ναός, η ιστορία, οι παραδόσεις, η λαϊκή λατρεία. Αθήνα 2014, σ. 43 σημ. 67, σ. 61. Γ. 
Στούκης, Αγιολόγιο της κατά Βοιωτίαν Εκκλησίας: ιστορικοφιλολογική και υμνολογική προσέγγιση. 
Λιβαδειά 2014 (μεταπτ. διατρ.: ΕΑΠ), σ. 243 σημ. 641, σ. 248 σημ. 646, σ. 250. Γαρ. Θεοδωρίδου, 
«Αρχειακή λαογραφία και φωτογραφία: ‘Συνομιλία’ με τα ‘σιωπηλά πρόσωπα’ της ιστορίας. Μια 
πρόταση ‘ανάγνωσης’ του αρχείου ‘Ονομαστικές εγκαταστάσεις προσφύγων του 1922 
εγκατεστημένων προσωρινά στην Ξάνθη’», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Ελ. Κ. Χαρατσίδης – Γαρ. Γ. 
Θεοδωρίδου (επιμ.), Από το Αραράτ στον Όλυμπο: Θέματα αρμενικής λαογραφίας. Θεσσαλονίκη 2014 
(Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Δημοκρατίας της 
Αρμενίας), σ. 656 σημ. 117, σ. 734. Γ. Χ. Κούζας, Οι ζητιάνοι στον αστικό χώρο. Μελέτη μιας 
περιθωριακής ομάδας στο Δήμο Περιστερίου. Λαογραφική εξέταση. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 
69 σημ. 197, σ. 199 σημ. 729, σ. 516. Β. Πούχνερ, Θρησκευτική Λαογραφία 1. Ο Λάζαρος στην 
ορθόδοξη πράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό της Βαλκανικής. Αθήνα 2015, σ. 242 σημ. 3, σ. 319. Μαρία 
– Ιωάννα Κουκουλά, Τα έθιμα του Πάσχα στους Καθολικούς της Καλλονής Τήνου. Αθήνα 2015 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 11, σ. 94, σ. 183. Ευαγγ. Μακρή, Το θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας 
Τριάδος Μελισσοχωρίου Θηβών: Διαχρονική και συγχρονική θεώρηση. Κομοτηνή 2010, σ. 64. Χρ. 
Θανοπούλου, Το νεοελληνικό μετάλλινο φορητό φυλακτό από το 18ο – 20ό αιώνα. Τεχνολογία, μορφές, 
λαϊκές πίστεις και δοξασίες. Αντιπροσωπευτικά δείγματα. Αθήνα 2014 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 47 σημ. 
150, σ. 63 σημ. 227. Ευφρ. Θάνου, Το δημοτικό τραγούδι του Γεφυριού της Άρτας: Ζητήματα καταγωγής 
και ιστορικής εξέλιξης. Λάρισα 2015, σ. 18. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. 
Αθήνα 2015, σ. 207, σ. 210, σ. 235. Γ. Στούκης, «Η λαογραφία στη θρησκευτική ζωή των κατοίκων 
της Βοιωτίας», Απόστολος Βαρνάβας 76: 4 (2015), σ. 728 σημ. 7, σ. 733 σημ. 12. Β. Φουσέκη, «Το 
πρότυπο της γυναικείας ομορφιάς και η επιλογή της γυναίκας ως συζύγου στα θεσσαλικά δημοτικά 
τραγούδια», στον τόμο Ευ. Αυδίκος – Β. Κοζιού (επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
«Δημοτικό τραγούδι και Ιστορία» (Καρδίτσα, 23 – 25 Οκτωβρίου 2015). Καρδίτσα 2015, έκδ. Κέντρο 
Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων» Καρδίτσας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, σ. 505. Ev. Albanidis, «Traditional wrestling 
in Thrace», International Journal of Wrestling Science 2: 2 (2012), σ. 59. Χρυσ. Βυργιώτη, Τα 
εξωκκλήσια της περιοχής του Μαραθώνα: θρησκευτικές συμπεριφορές σε τόπους λαϊκής λατρείας μεταξύ 
αγροτικού και αστικού χώρου. Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 222. Γ. Τσερπές, 
Αναστοχαστικές προσεγγίσεις στην έρευνα της ελληνικής λαογραφίας (1907 – 2012). Αθήνα 2013 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. Χρ. Μάρκου – Μ. Αλμπάνης – Εμ. Μπουρουτζή, «Επεξηγηματικά 
σχόλια στα πομακικά κείμενα», Ερευνητικό Πρόγραμμα «Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών 
δεσμών μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη» (ΕΟΧ GR07 / 3768) – Υποέργο 02 
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«Γλωσσολογική έρευνα, αποτίμηση και διάχυση αποτελεσμάτων», ΠΕ1: Γλωσσολογική έρευνα – 
Παραδοτέο Π.1.4: Συνοδευτικό επεξηγηματικό υλικό, σ. 95. Γ. Στούκης, «Παραδοσιακή θρησκευτική 
συμπεριφορά των κατοίκων της Βοιωτίας και θρησκευτική λαογραφία», Θεολογία 87: 3 (2016), σ. 284 
σημ. 7, σ. 289 σημ. 11. W. Puchner, Die Folklore Südosteuropas. Eine komparative Übersicht. Wien – 
Köln – Weimar, εκδ. Böhlau 2016, σ. 265 σημ. 12, σ. 333 σημ. 579. Ν. Καραντζή, «Να τα πούμε;», 
www.musicheaven.gr / e-Περιοδικό 214 (2005), σ. 12 σημ. 16, σ. 13 σημ. 19, σ. 14. Μ. Πασπαράκη – 
Β. Σερέτη, «Τα ωραιότερα παραδοσιακά έθιμα του κόσμου. Ένα ταξίδι eTwinning στις πέντε 
ηπείρους», στον τόμο Ν. Τζιμόπουλος – Άρης Λούβης (εκδ.), Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
eTwinning με διεθνή συμμετοχή για τα δυνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση «Αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της ανοικτότητας στα 
συνεργατικά σχολικά προγράμματα». Πάτρα 2017, σ. 367. Βασίλ. Παπαβασιλείου – Θωμάς Σολδάτος, 
«Περιβαλλοντικές προσεγγίσεις σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη στο ‘Ευχολόγιο’ της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας», Δωδεκάνησος. Επίσημον Δελτίον των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του Οικουμενικού 
Θρόνου 7: 13 (2015), σ. 421. Ατ. Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, Μελέτες στο Δίστιχο. Κρητική 
μαντινάδα και αρχαίο επίγραμμα. Ηράκλειο 2017, σ. 434. Maria Eugenia bela Nuez Pérez, La creation 
de l’ identité nationale en Grèce et au Japon aux XVIIIème et XIXème siècles. Bordeaux 2013 (διδ. 
διατρ.: Université Michel de Montaigne), σ. 576. Αλ. Φλωράκης, «Η Αγία Γέννηση των Εγκαρών 
Νάξου. Ιερός τόπος και διαδρομή των παραδόσεων», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Βασίλ. 
Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου 
των αιώνων» (Απεράθου Νάξου, 31 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2013). Αθήνα 2017, σ. 505 σημ. 43. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 372. Γ. 
Χ. Κούζας, Η επαιτεία στην πόλη. Μορφές οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης – ταυτότητες. Αθήνα 
2017, σ. 276 σημ. 491, σ. 896-897. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο 
του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 113. Κ. Παπαδάκης, Λαϊκή πίστη και 
λατρεία. Άγιοι θεράποντες με «ειδικό» χάρισμα ιαμάτων. Προστάτες, έφοροι και επόπτες της Ορθοδόξου 
Ελληνικής Εκκλησίας (θεολογική – λαογραφική μελέτη). Αθήνα 2018, σ. 440. Γ. Ι. Θανόπουλος, 
«Λογοτυπικά στοιχεία κοινά στον ‘Αρμούρη’ των χφ. P και C και σε προφορικές παραλλαγές του 
τραγουδιού από την Όλυμπο Καρπάθου», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), 
Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. 
In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – 
εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 292 σημ. 11. π. Θωμάς Ανδρέου, Η λατρευτική τιμή των 
νεομαρτύρων στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. Κομοτηνή 2018 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 68 σημ. 
222, σ. 114 σημ. 404, σ. 115 σημ. 408, σ. 116 σημ. 416, σ. 117 σημ. 417, 419, 420, 421, 422, σ. 270. 
Ελένη Ζουπανιώτου, Το γυναικείο καρναβάλι της Πρέβεζας. Μεταμφίεση και κοινωνία (1960 - 2018). 
Ιωάννινα 2018 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 133. 
 
 
33. Η διδασκαλία του δημοτικού τραγουδιού στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα 1998, σσ. 171 (εκδ. Σμίλη) 
 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται αναλυτικά τα δημοτικά τραγούδια που 
περιλαμβάνονται στα διδακτικά βιβλία της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Μελετώνται τα τραγούδια, διατυπώνονται απόψεις για την καταγωγή, την 
ιστορία, την θεματολογία και την μορφολογία τους, ενώ στο τέλος παρατίθεται και επίμετρο 
για την στιχουργική και την μετρική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού. Με βάση τη 
σχετική βιβλιογραφία, αναλύονταιν τα συγκεκριμένα δημοτικά τραγούδια, οι πηγές και η 
τυπολογία τους, με στόχο τη σύνοψη των σχετικών απόψεων που εκφράζει η παλαιότερη 
βιβλιογραφία και τη διατύπωση νέων προτάσεων για την ερμηνεία και την κατανόησή τους. 
Στόχος του βιβλίου είναι να παρασχεθεί ένα αξιόπιστο και επιστημονικό βοήθημα στους 
δασκάλους και στους φιλολόγους καθηγητές, ώστε να αναβαθμιστεί, με λαογραφικές 
επιστημονικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις, η διδασκαλία του δημοτικού τραγουδιού στα 
ελληνικά σχολεία, τόσο τα Δημοτικά, όσο και τα Γυμνάσια και Λύκεια. Επίσης, να 
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συνοψιστούν οι απόψεις της σχετικής επιστημονικής λαογραφικής βιβλιογραφίας τα 
δημοτικά αυτά τραγούδια, και κατά περιπτώσεις να διατυπωθούν νέες ερμηνευτικές 
προτάσεις, ή να ασκηθεί κριτική σε ορισμένα σημεία αυτών των μελετών, ώστε να 
προωθηθεί συνολικότερα η μελέτη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, με αφορμή την 
εκπαιδευτική χρήση και αξιοποίησή τους. Πρόκειται λοιπόν για κάτι περισσότερο από ένα 
απλό διδακτικό βοήθημα, πρόκειται για μια συνολική ερμηνευτική πρόταση των δημοτικών 
τραγουδιών που περιλαμβάνονται στα διδακτικά εγχειρίδια των ελληνικών σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 615-616 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / Εταιρία Ελλήνων 
Λογοτεχνών / Πρωτοχρονιάτικο Λογοτεχνικό Δελτίο 1 (2010), σ. 153-154 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: Κ. Δ. Κονταξής, Το δημοτικό τραγούδι. Μια προσπάθεια μελέτης. Αγρίνιο 2007, σ. 452. Ε. 
Πασχαλίδου, Η διδασκαλία του μαθήματος της Λαογραφίας. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 88 
σημ. 1, σ. 217. Γ. Ι. Θανόπουλος, Ο Νίκος Γκάτσος και η ελληνική λαϊκή παράδοση. Αθήνα 2008, σ. 
182. Ειρ. Καραμπά, Παραδοσιακά και σύγχρονα παιδικά τραγούδια. Αθήνα 2010 (μεταπτ. διατρ.: 
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Θεοχαρίδης, Ανέκδοτες ηχογραφήσεις στα Πομακοχώρια της Ξάνθης. Επιμέλεια – μετάφραση – Σχόλια: 
Φεχρή Ιμάμ – Νικ. Θ. Κόκκας. Μουσικές μεταγραφές: Ιω. Κακάρας. Ξάνθη 2018, εκδ. Πολιτιστικός 
Σύλλογος Πομάκων Ν. Ξάνθης, σ. 26. 
  
 
34. Θεωρητικά της ελληνικής λαογραφίας. Αθήνα 1997, σσ. 171 (εκδ. 
Ελληνικά Γράμματα) 
 
Περίληψη: Με βάση την ελληνική και διεθνή θεωρητική βιβλιογραφία για την επιστήμη της 
λαογραφίας, το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στην εξέταση συγκεκριμένων θεωρητικών 
προβλημάτων που αφορούν την επιστήμη μας, όπως οι πολιτισμικές συνέχειες, η παρουσία 
του φολκλορισμού, η δράση των συλλόγων και η σχέση παράδοσης και νεωτερικότητας στην 
πορεία της ελληνικής λαογραφίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ορισμό και το 
περιεχόμενο της επιστήμης της λαογραφίας, τα σχήματα κατάταξης του λαογραφικού υλικού, 
τους ερασιτέχνες λαογράφους και το έργο τους, τις μεθόδους με τις οποίες εργάζεται ο 
λαογράφος και το έργο των παλαιότερων επιστημόνων λαογράφων, ειδικότερα δε για τη 
στάση που τήρησαν απέναντι στο πρόβλημα των πολιτισμικών συνεχειών και των 
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επιβιώσεων, αλλά και για τη θέση της σύγχρονης λαογραφίας απέναντι στο ίδιο αυτό ζήτημα. 
Ιδιαίτερη επίσης είναι η αναφορά στις εξελίξεις της λαογραφίας σε διεθνές επίπεδο, στις 
θεωρίες και στις πρακτικές της επιστήμης, που επέδρασαν άμεσα πάνω στην εξέλιξη της 
λαογραφίας στην Ελλάδα, αλλά και στις θέσεις των λαογράφων πάνω στις γενικότερες 
θεωρίες πολιτισμού, που χρησιμοποιήθηκαν συχνά ως εργαλεία για την μελέτη των 
φαινομένων και των εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού, τόσο στη χώρα μας, όσο και 
ευρύτερα. Στο τέλος παρατίθεται σχετική βιβλιογραφία, ενώ η ύλη είναι οργανωμένη κατά 
κεφάλαια και με κριτήρια θεματολογικά. Το βιβλίο έχει τον χαρακτήρα όχι μιας εισαγωγής 
στην θεωρία της λαογραφίας, αλλά ενός βήματος στην προώθηση του θεωρητικού 
προβληματισμού που απασχολεί την επιστήμη της λαογραφίας, και μάλιστα με αυξανόμενη 
ένταση, ιδίως μετά τα μέσα του 20ού αιώνα.  
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των μουσειακών εκθεμάτων. Ιωάννινα 2016 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 140 σημ. 366, σ. 
476. Πέτρος Φραντζέσκος, Τα καφενεία Κωμιακής και Απειράνθου Νάξου ως χώροι κοινωνικής 
συνάθροισης κατά τον 20ό αιώνα. Αθήνα 2006 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 148. Κυρ. Αικατερίνης, 
Φεστιβάλ Επιδαύρου: μνήμες και επιδράσεις του θεσμού στην πολιτισμική ταυτότητα της τοπικής 
κοινωνίας. Αθήνα 2011 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 334. Ελ. Βρυνιώτη, Όψεις του λαϊκού πολιτισμού 
στο ταξιδιωτικό έργο του Ηρακλείδη του Κρητικού. Αθήνα 2010 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 133. Μ. 
Μαραγκού, Τελετουργικές αναπαραστάσεις και διαχείριση του ιστορικού παρελθόντος στο παρόν. Η 
περίπτωση της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Ιωάννινα 2012 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 
171. Δέσπ. Γεωργίου,  Η βιωματική προσέγγιση στην επιτόπια λαογραφική έρευνα. Κομοτηνή 2017 
(μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ - Facoltà di Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 
11. Ασημ. Τάσσου, Διαφοροποίηση αγροτικού και αστικού πολιτισμικού χώρου: μεθοδολογία της 
σχετικής έρευνας. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ - Facoltà di Scienze della Formazione / 
Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 8. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην 
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καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 965. Ειρ. Καραθανάση, Το φαγητό, η μουσική, το γλέντι: 
πολιτισμικά συμφραζόμενα στο Ζαγόρι. Άρτα 2016 (πτυχ. εργασία: ΤΕΙ Ηπείρου / Σχολή 
Καλλιτεχνικών Σπουδών / Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής), σ. 35. Ατ. Μιχελογιαννάκη-
Καραβελάκη, Μελέτες στο Δίστιχο. Κρητική μαντινάδα και αρχαίο επίγραμμα. Ηράκλειο 2017, σ. 434. 
Φωτ. Βασιλοπούλου, Η έμφυλη εμπειρία της εργασίας. Οι αγρότισσες της ελαιοκαλλιέργειας στο Λιθερό 
Μεσσηνίας. Ιωάννινα 2017, σ. 112 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Αρ. Δουλαβέρας, «Ο 
καθηγητής Μανόλης Γ. Βαρβούνης και το έργο του», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας 
(επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 17. Παν. 
Τζουμέρκας, «Η προσωπικότητα και η επιστημονική προσφορά του καθηγητή Μανόλη Γερ. 
Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης 
και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 95. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό 
και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  
Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 110. Αν. 
Φλωράκη, Το κέντημα ‘φιλί’ στην Τήνο: κοινωνικές και τεχνολογικές παράμετροι μιας γυναικείας 
χειροτεχνίας. Αθήνα 2018 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 105. Αλ. Βρέλλη, Γαμήλια λαϊκά υφάσματα στον 
ελληνικό χώρο: μοτίβα, σύμβολα και επιδράσεις στο σύγχρονο ελληνικό design. Σύρος 2017 (διπλ. εργ.: 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου), σ. 100. Φωτεινή – Ευανθία Ευαγγελινέλλη, Κειμενική ανάλυση των 
παροιμιών. Αθήνα 2006 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 307. Ελένη Ζουπανιώτου, Το γυναικείο καρναβάλι της 
Πρέβεζας. Μεταμφίεση και κοινωνία (1960 - 2018). Ιωάννινα 2018 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων), σ. 132. Αικ. Ανδριανού, Το επώνυμο κόσμημα στην Ελλάδα (20ός – 21ος αιώνας). Τα 
χρυσά έργα του Ηλία Λαλαούνη. Ιωάννινα 2018 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 224. Μαρία 
Μπομποτά, Η αθυροστομία στην Ελλάδα: από την ευφορία στην προσβολή. Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 288. 
 
 
35. Αγιορείτικα μετόχια στη Σάμο. Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 313 – σε 
συνεργασία με τον αναπλ. καθηγητή Στ. Ν. Κεκρίδη (εκδ. Αφών Κυριακίδη) 
 
Περίληψη: Με βάση βιβλιογραφικές αναφορές, και κυρίως εκτενές αδημοσίευτο αρχειακό 
υλικό, το οποίο μελετάται, σχολιάζεται και εκδίδεται, σκιαγραφείται η ιστορική πορεία των 
μετοχίων των Ιερών Μονών Μεγίστης Λαύρας, Ξηροποτάμου, Ιβήρων, Κουτλουμουσίου και 
Βατοπεδίου στη Σάμο, οι ιδρυτές, οι κατά καιρούς οικονόμοι τους, αλλά και ο ρόλος τους 
στην οικονομική, κοινωνική, εκκλησιαστική και πνευματική ζωή των Σαμίων. Όλα αυτά, 
εντάσσονται στο πλαίσιο της μελέτης των σχέσεων Σάμου και Αγίου Όρους, αλλά και στην 
γενικότερη εκκλησιαστική ιστορία του Ανατολικού Αιγαίου, από τον 18ο ως τις αρχές του 
20ού αιώνα. Το δημοσίευμα αυτό αποτελεί καρπό ειδικού ερευνητικού προγράμματος (της 
σειράς των ΠΡΕΝΕΔ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που είχε αναληφθεί από 
τους δύο συγγραφείς του. Στηρίζεται δε σε συστηματική αρχειακή και επιτόπια έρευνα, τόσο 
στη Σάμο, όπου σώζονται οι ναοί και τα κτήρια των μετοχίων αυτών, όσο και στις μονές του 
Αγίου Όρους, τα αρχεία των οποίων συστηματικά ερευνήθηκαν για σχετικά έγγραφα. Σε 
παράρτημα δημοσιέυονται επίσης κείμενα της εκκλησιαστικής παράδοσης, σχετιζόμενα με 
την παρουσία λογίων Σαμίων κληρικών στο Άγιον Όρος και τα έργα τους εκεί. Πρόκειται για 
μελέτημα που συνδυάζει την έρευνα της εκκλησιαστικής και λαϊκής θρησκευτικής 
παράδοσης της Σάμου, με την εκκλησιαστική ιστορία, και το γενικότερο ζήτημα των 
αγιορείτικων επιδράσεων στα νησιά του Αιγαίου, ιδιαίτερα με τη μορφή της διασποράς των 
Αγιορειτών Κολλυβάδων στον αιγαιοπελαγίτικο χώρο, στο τέλος του 18ου και στις αρχές 
του 19ου αιώνα. 
 
Κρίσεις: Παρνασσός 42 (2000), σ. 367-369 [π. Δημ. Στρατής] / Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-
2002), σ. 435-436 [Μαρ. Τριπερίνα] 
 
Αναφορές: Ιω. Τουμπακάρης, «Οι Κολλυβάδες στη Νάξο και κτίσματα που συνδέονται με την 
παρουσία τους στο νησί», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 19 (2004-2005), σ. 88 σημ. 11. π. 
Δ. Στρατής, «Η μέριμνα του Ι. Καποδίστρια για την επιστροφή της Αγ. Ζώνης στη μονή Βατοπαιδίου 
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(1831)», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 10 (2000), σ. 256 σημ. 10. Σ. Λαΐου, 
Πτυχές του οικονομικού και κοινωνικού βίου της Σάμου ως βακουφίου. Θεσσαλονίκη 2000 (διδ. διατρ.: 
ΑΠΘ), σ. 203 σημ. 5, σ. 279. μον. Πατάπιος, «ΚΔ΄ Οίκοι … Το έργο και ο ποιητής του ιερομόναχος 
Ισίδωρος Κυριακόπουλος (1819-1882)», Εκκλησιαστικός Φάρος 73 (2001-2002), σ. 69 σημ. 5, 8, σ. 70 
σημ. 12. π. Δημ. Στρατής, «Η μέριμνα του Ιωάννου Κωλέττη επί εκπαιδευτικών θεμάτων στη Σάμο 
(1828-1830)», Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 2092 σημ.37. π. Δημ. Στρατής, Αγιορείτικα μετόχια 
στις Κυδωνιές (Αϊβαλί). Κατερίνη 2002, σ. 21, σ. 29 σημ. 7. Σ. Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική 
περίοδο. Θεσσαλονίκη 2002, σ. 146 σημ. 5, σ. 222. π. Δημ. Στρατής, Ελληνικά έγγραφα του 
Ειρηνουπόλεως και Βατοπαιδίου Γρηγορίου (1761-1846) από το αρχείο της μονής Βατοπαιδίου. Άγιον 
Όρος 2003, σ. 17, σ. 27 σημ.15. Κ. Βέργας (φωτογραφίες) - Κ. Κόκκας (κείμενο), Μονοπάτια της 
πίστης. Samos. Footpaths of Faith. Αθήνα 2008, σ. 227. Στ. Κεκρίδης, «Ο μοναχισμός στη Σάμο κατά 
την περίοδο της Ηγεμονίας», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ο μοναχισμός στη Σάμο. Χθες – σήμερα - 
αύριο. Πρακτικά Ημερίδας (Σάμος, 16 Νοεμβρίου 2009). Αθήνα 2011, σ. 64 σημ. 3. Δημ. 
Σταματόπουλος, Το Αγιοταφικό Μετόχι Κωνσταντινουπόλεως. Καταγραφή μέρους του Αρχείου του 
Αγιοταφικού Μετοχίου. Αθήνα 2010, σ. 50-51 σημ. 54. Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη – Ηλίας 
Αρναούτογλου – Ιωάννης Χατζάκης, Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου. Τα ελληνικά 
κείμενα. Αθήναι 2011, έκδ. Ακαδημία Αθηνών – Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 63, σ. 18, σ. 
405 αρ. 541. Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 27 σημ. 48. Γ. Χρ. Τσιγάρας, 
«Εκκλησιαστική ζωγραφική στη Σάμο κατά την ηγεμονική περίοδο», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης 
(επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 849 
σημ. 7, σ. 850 σημ. 15. Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης, «Όψεις της επιδράσεως της αγιορειτικής 
πνευματικότητας στις τοπικές κοινωνίες δια των Μετοχίων: λειτουργική ζωή – γενίκευση της τιμής των 
εν Αγίω Όρει τιμωμένων αγίων», Πρακτικά Θ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Η εξακτίνωση του 
Αγίου Όρους στον Ορθόδοξο Κόσμο: τα μετόχια». Θεσσαλονίκη 2015, σ. 505 σημ. 14, σ. 508 σημ. 27. 
Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 95-96 
σημ. 15. «Δικαιοπρακτικά έγγραφα (contracts). Βόρειες Σποράδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
(North Sporades and East Aegean islands)», www. geocities. ws / ekeid / sol-aegean. html. Γ. Χρ. 
Χαριζάνης, Η περιοχή των λιμνών Αγίου Βασιλείου (Λαγκαδά) και Βόλβης κατά τους τελευταίους 
βυζαντινούς αιώνες (11ος – 15ος). Τα αθωνικά μετόχια. Θεσσαλονίκη – Κομοτηνή 2017, σ. 20 σημ. 8. 
 
 
36. Μοναστική ζωή και παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά. Η 
μαρτυρία του κώδικα της Ιεράς Μονής Αγίας Ζώνης Σάμου. Αθήνα 1998, 
σσ. 223  (εκδ. Ελληνικά Γράμματα) 
 
Περίληψη: Εδώ εκδίδεται αναλυτικά, σχολιάζεται διεξοδικά και μελετάται επισταμένως ο 
κώδικας της Ιεράς Μονής Αγίας Ζώνης Σάμου. Τα σχετικά συμπεράσματα, αφορούν τόσο 
την σαμιακή ιστορία, όσο και την εκκλησιαστική ιστορία αλλά και την λαογραφία του 
νησιού, υπό την έννοια της εξέτασης της διαχρονικής βάσης τόσο της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς, όσο και της καθημερινής ζωής των Σαμίων. Η δημοσίευση 
αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάδειξης, μεταγραφής και σχολιασμένης έκδοσης των 
πηγών της εκκλησιαστικής ιστορίας της Σάμου, η οποία διαφωτίζει μεγάλο μέρος της 
συνολικής ιστορίας του νησιού. Παραλλήλως δε στους κώδικες αυτούς περιλαμβάνονται 
πολλά στοιχεία για τη μελέτη της λαογραφίας του  νησιού, στην ιστορική προοπτική της. 
Ειδικότερα, οι αναγραφές του κώδικα αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία της μονής, τα 
κειμήλια, τα έντυπα βιβλία και τους χειρόγραφους κώδικες, αλλά και το λαϊκό δίκαιο της 
οθωμανικής περιόδου, τα τοπωνύμια, την αφιερωτική πράξη και πρακτική, και τις πρακτικές 
και στρατηγικές διαχείρισης της μοναστηριακής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση, οι 
αναγραφές αυτές υπομνηματίζονται και σχολιάζονται με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, 
ώστε να γίνουν κατανοητές αλλά και επιστημονικά αξιοποιήσιμες. Γι’ αυτό και η 
συγκεκριμένη δημοσίευση έχει εκτενώς χρησιμοποιηθεί σε  μελετήματα σχετικά με την 
οθωμανική περίοδο της ιστορίας της Σάμου και γενικότερα με την ελληνική λαϊκή 
θρησκευτική παράδοση.  
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Κρίσεις: Σαμιακές Μελέτες 4 (1999-2000), σ. 559-560 [Στ. Κεκρίδης] / Südost-Forschungen 
58 (1999), σ. 498-500 [W. Puchner] / Demos 34 : 2 (2000), σ. 92-93 [W. Puchner] / Σαμιακόν 
Βήμα 3849 (22 Οκτωβρίου 2012), σ. 3 [Γερ. Κοσμάτος] 
 
Αναφορές: Αντ. Μαρμαρινός, Ο ιερός χώρος στην πόλη. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: ΕΜΠ), σ. 279. Σ. 
Λαΐου, Πτυχές του οικονομικού και κοινωνικού βίου της Σάμου ως βακουφίου. Θεσσαλονίκη 2000 (διδ. 
διατρ.: ΑΠΘ), σ. 132 σημ.47, σ. 208 σημ. 20, σ. 216 σημ. 51, σ. 217 σημ. 54, σ. 229 σημ. 104, σ. 279. 
Σ. Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο. Θεσσαλονίκη 2002, σ. 15, σ. 102 σημ. 46, σ. 149 
σημ. 21, σ. 153 σημ. 53, σ. 154 σημ. 56, σ. 161 σημ. 115, σ. 222. Αργ. Πετρονώτης, «Μάστοροι, 
κτίστες και λαϊκοί αρχιτέκτονες στη Σάμο», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος στα νεότερα χρόνια». 
Αθήνα 2002, σ. 162. Κ. Πιτσάκης, «Μία νεοελληνική Epitome Canonum Aucta: Ιωάννου ή Παρθενίου 
Ισπαναίου Σύνοψις Νέα Βιβλίου Νομικού και Περί Εξομολογήσεως (1753)», στο Sp. Troianos  (εκδ.), 
Analecta Atheniensia ad ius byzantinum spectantia 1. Athen 1997, σ. 192 συμπλ. σημ. Θ. Ζαφειράτος, 
«Η θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Κεφαλονιάς όπως αυτή καταγράφεται στον κώδικα Θ΄ 
(1675-1763) της μονής του αγίου Γερασίμου στα Ομαλά της Κεφαλονιάς», Λαογραφία - Εθνογραφία 
στα Επτάνησα. Γηγενή στοιχεία – επιρροές – αφομοιώσεις - σύγχρονη πραγματικότητα. Μνήμη 
Δημητρίου Σωτ. Λουκάτου. Πρακτικά συνεδρίου. Αργοστόλι 2008, σ. 364 σημ. 38. Αλ. Σταθακιός, 
Παράδοση και εκμοντερνισμός στη σαμιακή κοινωνία. Σάμος 2000 (μεταπτ. διατρ.: Τμήμα Θεολογίας 
του ΑΠΘ), σ. 51 σημ. 329, σ. 52 σημ. 330, σ. 95. Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη 
Σάμο από την ένωση με το ελληνικό κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-
2016), σ. 26 σημ. 44. Ν. Τόμπρος, Ο μοναχισμός στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος (1830 – 1862). 
Αθήνα 2017, σ. 397. Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 
η νήσος Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. 
Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 265 σημ. 4, σ. 266 σημ. 9. 
Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης, «Όψεις της επιδράσεως της αγιορειτικής πνευματικότητας στις 
τοπικές κοινωνίες δια των Μετοχίων: λειτουργική ζωή – γενίκευση της τιμής των εν Αγίω Όρει 
τιμωμένων αγίων», Πρακτικά Θ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Η εξακτίνωση του Αγίου Όρους 
στον Ορθόδοξο Κόσμο: τα μετόχια». Θεσσαλονίκη 2015, σ. 505 σημ. 15. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο 
Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 95-96 σημ. 15. Ν. Τόμπρος, 
Μονές και μοναχοί στον ελλαδικό χώρο. Δημογραφική μελέτη στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα 
και στα νησιά του κεντρικού και νότιου Αιγαίου, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Κέρκυρα 2001 (διδ. 
διατρ.: Ιόνιο Πανεπιστήμιο), σ. 397. Γ. Εργάς-Τυρίκος, Τα «γουλιασμένα» της Καλύμνου: αφηγήσεις, 
συλλογικές αναπαραστάσεις και κοινωνικές στρατηγικές. Ιωάννινα 2016 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων), σ. 319. Chr. Balomenou – Pan. Poulaki – Dim. Lagos, «Religious Tourism in Greece and 
Regional Development: The case of Samos», Papers of the 55th Congress of the European Regional 
Science Association ‘World Renaissance: Changing Roles for people and places (Lisbon, Portugal 25-
28 August 2016). Lisbon 2016, σ. 25. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο 
του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 117. 
 
 
37. Εκκλησιαστική ρητορική και παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά 
στη Σάμο του 19ου αιώνα. Αθήνα 1999, σσ. 527 (εκδ. Πνευματικό Ίδρυμα 
Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου») 
 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό, μετά από μία εισαγωγή για την ελληνική εκκλησιαστική 
ρητορική της περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας, σχολιάζονται και εκδίδονται οι 
ανέκδοτοι δημώδεις εκκλησιαστικοί λόγοι του Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας Δανιήλ 
Κομνηνού, και του πρωτοσυγκέλλου του Παρθενίου, που σώζονται σε χειρόγραφα της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου, ενώ στο δεύτερο μέρος εκδίδεται και σχολιάζεται ένα ενδιαφέρον 
χειρόγραφο της ίδιας συλλογής, που περιέχει επίσης εκκλησιαστικά ρητορικά κείμενα του 
19ου αιώνα, με προφανές ιστορικό, φιλολογικό αλλά και λαογραφικό ενδιαφέρον. Έτσι, με 
την έκδοση αυτή αφενός μεν εκδίδεται μια σημαντική πηγή για την εκκλησιαστική και 
πολιτισμική ιστορία της Σάμου, αφετέρου δε έρχονται στο φως σημαντικότατα κείμενα της 
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ελληνικής εκκλησιαστικής ρητορικής, από την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Θα 
πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι τα εκδιδόμενα κείμενα περιλαμβάνουν πολλά λαογραφικά 
στοιχεία, και πληροφορίες για την καθημερινή ζωή και τη λαϊκή λατρευτική παράδοση των 
Σαμίων της εποχής, όπως αναδεικνύεται στα σχετικά σχόλια. Με τον τρόπο αυτό έρχεται στο 
φως μια σημαντική ιστορική και λαογραφική πηγή, αλλά και εμπλουτίζεται η σαμιακή 
εκκλησιαστική προσωπογραφία, ενώ αξιοποιούνται καταλλήλως και τα χειρόγραφα της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου, τα οποία κατά περιπτώσεις περιέχουν ιδιαιτέρως αξιόλογα κείμενα και 
ανάλογες ιστορικές πηγές. Η δημοσίευση των κειμένων αυτών εντάσσεται στη γενικότερη 
τάση μελέτης τόσο της εκκλησιαστικής ρητορικής, όσο και της πλούσιας αντιρρητικής 
φιλολογίας των χρόνων της οθωμανικής κυριαρχίας, πολλά δε από αυτά απηχούν επιδράσεις 
από το κίνημα των Κολλυβάδων, με τους πρωταγωνιστές του οποίου οι συγγραφείς τους 
συντηρούσαν στενές πνευματικές σχέσεις. 
 
Κρίσεις: Σαμιακές Μελέτες 4 (1999-2000), σ. 560-562 [Μ. Σέργης] / Η Καθημερινή (13-2-
2001), σ. 14 [Μηνάς Αλεξιάδης] / Τύπος της Κυριακής (1-7-2001), σ. 23 [Ι. Μ. Χατζηφώτης] 
/ Παρνασσός 43 (2001), σ. 478-480 [π. Δημ. Στρατής] / Analecta Bollandiana 123 (2005), σ. 
214-216 [X. Lequeux] / Südost-Forschungen 59-60 (2000-2001), σ. 677-680 [W. Puchner] / 
Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 616 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Σ. Τόσκα-Κάμπα, «Οι παραδοσιακοί χοροί της Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), 
σ. 282. Μανόλης Γ. Σέργης, Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός πολιτισμός τον 16ο αιώνα: η περίπτωση 
του Παχωμίου Ρουσάνου. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 267. Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, 
«Λόγιοι επίσκοποι και κληρικοί της Σάμου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας», Μνημοσύνη 19 
(2013). Πρακτικά Συνεδρίου «Λόγιοι της Τουρκοκρατίας», σ. 42 σημ. 3. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο 
Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 95-96 σημ. 15. Γαρ. Γ. 
Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών 
στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 965. Μ. Γ. Σέργης, «Το 
λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 
– Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 117. 
 
 
38. Μουσικά χειρόγραφα Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Σάμου. Αθήνα 1989, σσ. 
150 (εκδ. Δήμος Σαμίων) 
 
Περίληψη: Εδώ περιγράφονται και μελετώνται χειρόγραφα εκκλησιαστικής βυζαντινής 
μουσικής, που σώζονται στην βιβλιοθήκη του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου, 
στην πόλη της Σάμου. Πρόκειται για σταχωμένα χειρόγραφα του 19ου αιώνα, που περιέχουν 
μέλη μεγάλων διδασκάλων της βυζαντινής μουσικής, ενδιαφέρουσες σημειώσεις και 
παλαιογραφικό ενδιαφέρον, και ήταν σε λειτουργική χρήση, ως τις αρχές του 20ού αιώνα. 
Με τη δημοσίευση αυτή αφενός μεν αναδεικνύεται μια ενδιαφέρουσα πτυχή της σημαντικής 
εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης του νησιού, αφετέρου δε προβάλλεται και ο πλούτος 
των χειρογράφων, των παλαιτύπων βιβλίων και των λυτών εγγάφων που σώζονται σε ναούς 
και μονές της Σάμου. Η εκτενής δημοσίευση και η μελέτη των περιεχομένων των 
χειρογράφων αυτών προσφέρουν μαρτυρίες για την ανάπτυξη της εκκλησιαστικής μουσικής 
στο νησί, τις αντίστοιχες επιδράσεις, τους μεγάλους μουσικοδιδασκάλους της Σάμου, τις 
σπουδές και τις επιδράσεις που δέχθηκαν. Σε τελική ανάλυση, πρόκειται για το πρώτο βήμα 
για την σύνταξη ενός corpus των μουσικών χειρογράφων της Σάμου, τα οποία πέραν της 
συλλογής της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας βρίσκονται σε όλους σχεδόν τους 
παλαιούς ναούς και τις μονές του νησιού, περιμένοντας τους συστηματικούς καταγραφείς και 
μελετητές τους. Παραλλήλως δε με τα μουσικά χειρόγραφα ερευνήθηκε και το σύνολο της 
βιβλιοθήκης και του αρχείου του ναού, τα δε σχετικά πορίσματα παρουσιάστηκαν σε σειρά 
άλλων σχετικών, αυτοτελών και μη, μελετών και δημοσιεύσεων του γράφοντος. 
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Κρίσεις: Σάμος 133 (1990), σ. 2 [Κ. Γερόλυμος] / Σαμιακή 1336 (1990), σ. 3 / 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 18 (1990), σ. 37 [Αντ. Τζιώτης] / Θεσσαλικό Ημερολόγιο 18 (1990), 
σ. 220 [Κ. Σπανός] / Σαμιακή Επιθεώρηση 39-40 (1990), σ. 157 [Μ. Βουρλιώτης] / Απόπλους 
5 (1991), σ. 122-123 [Αρ. Βουγιούκας] / Βυζαντινός Δόμος 5-6 (1991-1992), σ. 236 [Στ. 
Λαμπάκης] 
 
Αναφορές: Byzantinoslavica 54: 1 (1994), σ. 195. Γεωργ. Ματθιοπούλου, «Ανέκδοτο πολυχρόνισμα 
για τον ηγεμόνα της Σάμου Μιλτιάδη Αριστάρχη», Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος για τον Νικόλαο 
Δημητρίου. Αθήνα 1992, σ. 367 σημ. 1. Στ. Λαμπάκης, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 48 
(1990-1993), σ. 467. J. M. Olivier, Repertoire des Bibliotheques et des Catalogues de Manuscrits 
Grecs de Marchel Richard. Brepols - Turnhout 1995, σ. 709 σημ. 2085. Βυζαντινός Δόμος 4 (1990), σ. 
208. Τ. Καλογερόπουλος, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής 1. Αθήνα 1998, σ. 322. Αχ. Χαλδαιάκης, 
Βυζαντινομουσικολογικά. Αθήνα 2010, σ. 1038. Κ. Καραγκούνης, «Η ελληνική και διεθνής 
βιβλιογραφία και αρθρογραφία για την ελληνική εκκλησιαστική ψαλτική τέχνη», στον τόμο Α. 
Λαμπράκη – Véronique Lézine (επιμ.), Η υπάρχουσα κατάσταση των επιστημονικών δημοσιεύσεων 
στον τομέα της αρχαιολογίας, των τεχνών και των λαϊκών παραδόσεων (Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, 
Αθήνα, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004). Πρακτικά. Αθήνα 2004, σ. 97. 
 
 
39. Λαογραφικά Εφήμερα. Μικρά κείμενα για την ελληνική λαογραφία. 
Αθήνα 2000, σσ. 390 (εκδ. Τυπωθήτω) 
 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνονται λαογραφικά κείμενα που 
πρωτοδημοσιεύθηκαν στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο διαφόρων πόλεων και περιοχών της 
Ελλάδας. Τα κείμενα αυτά ταξινομούνται, αναλόγως του περιεχομένου τους, σε έξη μέρη, 
υπό τους ακόλουθους τίτλους: Γιορτές και έθιμα – Η τέχνη του λόγου – Άνθρωποι και έργα – 
Βιβλία και εκδόσεις – Θεωρία, μέθοδος και πράξη της λαογραφίας – Σαμιακά και θρακικά 
λαογραφικά, ενώ ο τόμος ολοκληρώνεται με εκτενές ευρετήριο. Σε ορισμένα από τα κείμενα 
αυτά σκιαγραφούνται τάσεις της λαογραφίας, περιγράφονται εξελίξεις της λαογραφικής 
θεωρίας και πρακτικής και περιγράφεται ή αξιολογείται το έργο παλαιότερων λαογράφων, 
αλλά και η πλούσια και πολυσήμαντη λαογραφική παράδοση διαφόρων ελληνικών τόπων 
και περιοχών. Περιπτώσεις τοπικών λαογραφικών εκδηλώσεων, λαογραφικά της Θράκης, 
της Μακεδονίας, της Σάμου και των νησιών του Αιγαίου, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις 
λαογραφικών μουσείων, ιδρυμάτων και λαογραφούντων λογίων, αλλά και ζητήματα σχετικά 
με νέες και νεωτερικές λαογραφικές εκδηλώσεις και με βαθύτερες όψεις της ερμηνείας των 
δεδομένων του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, συναποτελούν το βιβλίο αυτό. Η εκ πρώτης 
όψεως αποσπασματικότητα των κειμένων αναιρείται τελικά από το ενιαίο συγγραφικό 
σχέδιο που διαφαίνεται πίσω από όλα αυτά τα κείμενα, και το οποίο σχετίζεται με την 
προσπάθεια μιας συνολικής ματιάς και θέασης των επιμέρους εκδηλώσεων του ελληνικού 
λαϊκού πολιτισμού, στις κατά τόπους εκδηλώσεις και παραλλαγές του. Σε τελική ανάλυση, 
τα «εφήμερα» αυτά κείμενα στηρίζουν, σε πολλές περιπτώσεις, μια συνολικότερη 
προσπάθεια συνθετικής προσέγγισης στις λαογραφικές εκδηλώσεις μας. 
 
Κρίσεις: Ο Χρόνος 10160 (21-2-2001), σ. 1, 6 [Μελ. Μαρτίδου] / Ταυτότητα 1 (16-3-2001), 
σ. 42 [Ι. Μ. Χατζηφώτης] / Τύπος της Κυριακής 650 (24/25-3-2001), σ. 2 [Ι. Μ. Χατζηφώτης] 
/ Τύπος της Κυριακής (15-7-2001), σ. 15 [Σαρ. Καργάκος] / Παρνασσός 43 (2001), σ. 472-476 
[Μ. Σέργης] 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφικά των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς», Φιλολογική 
Πρωτοχρονιά (2007), σ. 137. Μ. Γ. Σέργης, «Μουσική και τραγούδι στα αθηναιογραφήματα του 
Μιχαήλ Μητσάκη», Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτριο Β. Οικονομίδη. 
Αθήνα 2007, σ. 543 σημ. 30. Μ. Γ. Σέργης, «Από τη λαϊκή στη λογοτεχνική αυτοβιογραφία: η 
περίπτωση του Γερνάω επιτυχώς του Γ. Σκαμπαρδώνη (συμβολή στις σχέσεις της λαογραφίας με τη 
λογοτεχνία και την ιστορία)», στο Χρ. Βέικου (επιμ.), Λαογραφία και Ιστορία. Πανελλήνια ένωση 
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Φιλολόγων. Σεμινάριο αρ. 29. Αθήνα 2003, σ. 130 σημ. 6, σ. 132 σημ. 14. Γ. Γιαννούλης, Ο 
πολιτισμός της Νάξου. Το παράδειγμα της Απειράνθου. Ιωάννινα 2006 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων), σ. 296. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία. Συναγωγή μελετών. 
Αθήνα 2006, σ. 356. Νικ. Περπατάρη, Η λειτουργικότητα των λαογραφικών θεμάτων στον επιστολικό 
λόγο αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων (1974-2005). Αθήνα 2006, σ. 16, σ. 235. Αντ. Μαρμαρινός, Ο 
ιερός χώρος στην πόλη. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: ΕΜΠ), σ. 279. Ε. Πασχαλίδου, Η διδασκαλία του 
μαθήματος της Λαογραφίας. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 163 σημ. 1, σ. 217. Β. Λάντζιος, Η 
λειτουργικότητα του χορού στον κύκλο του αναστεναρισμού στο Κωστί της επαρχίας Σωζοαγαθουπόλεως 
ΒΑ Θράκης και στην Αγία Ελένη Σερρών. Αθήνα 2003 (διδ. διάτρ.: ΕΚΠΑ), σ. 308, σ. 293 σημ. 873, 
876. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Ενθυμήσεις από παλαιότυπο (1803) ευαγγέλιο της εκκλησίας Μενετών 
Καρπάθου», Κάρπαθος και Λαογραφία. Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας. Αθήνα 
2003, σ. 59 σημ. 25. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2003, σ. 265 σημ. 
25. Ελ. Σκιαδά, Ο επαρχιακός τύπος. Η «Φωνή της Πάρου»: Το παράδειγμα μιας εφημερίδας. Αθήνα 
2009, σ. 11 σημ. 17, σ. 116. Αρ. Δουλαβέρας – Χρ. Ρέππας, Λαογραφικά Μουσεία της Μεσσηνίας, 
Θεσσαλονίκη 2012, σ. 19 σημ. 42, σ. 20 σημ. 44, σ. 267. Ανθή Σαχά, «Οι ναξιακοί σύλλογοι της 
Αθήνας», Ναξιακά. Επετηρίδα Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων 1 (2011), σ. 168 σημ. 21. Γ. Χ. 
Κούζας, «Αστική Λαογραφία: θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική διαδρομή - θεματολογία. Από τη 
μελέτη των ‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων», στον τόμο 
Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, 
μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 144 σημ. 259, 260, 261. Νικ. Περπατάρη, «Τύπος και 
Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, 
θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 272 σημ. 74. Μ. Γ. Σέργης, «Παράλληλες 
πορείες και σταθμοί της ελληνικής και της ρουμανικής Λαογραφίας (τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα). 
Ενδεικτικές επισημάνσεις», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική 
Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 889 σημ. 87. Ελπινίκη 
Ταστάνη, Αναπαραστάσεις της αστικής ζωής στη Λέσβο: Η μαρτυρία του σατιρικού περιοδικού 
‘Τρίβολος’ (1931-1952). Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.), σ. 17-18 σημ. 21, σ. 25 σημ. 50, σ. 528, σ. 529. 
Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, «Μια περιπέτεια και ένας ‘πλάγιος λόγος’», Λαογραφία 42 (2010-2012). 
Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον 
διεθνή χώρο», σ. 107 σημ. 1. Ανθή Απ. Σαχά, «Η πολιτιστική δράση των ναξιακών συλλόγων της 
Αθήνας», στον τόμο Ιω. Προμπονάς – Στ. Ψαρράς (επιμ.), Πρακτικά Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου «Η 
Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Κωμιακή 4-7 Σεπτεμβρίου 2008). Αθήνα 2013, εκδ. Δήμος Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων, σ. 774 σημ. 28, σ. 780. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου 
εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 213 σημ. 827. Παν. Σωτήρχου, Ένα δρώμενο ευτεκνίας από τη Θεσσαλία. Το 
«Μπουρανί» Τυρνάβου. Θεσσαλονίκη 2011, σ. 85 σημ. 93, σ. 91 σημ. 167, σ. 96. Γιαν. Γιαννούλης, 
Απεράθου [1900-1950]. Η ποιητική γλώσσα ως αγωγή πολιτισμού. Αθήνα 2009, σ. 31 σημ. 45, σ. 294 
σημ. 500, σ. 466. Σοφ. Κλαδά, Εφημερίδα «Μήλος»: Δομή και ταυτότητα μιας επαρχιακής εφημερίδας. 
Αθήνα 2014 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 14.  Μαρία – Ιωάννα Κουκουλά, Τα έθιμα του Πάσχα στους 
Καθολικούς της Καλλονής Τήνου. Αθήνα 2015 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 63, σ. 65, σ. 90, σ. 140, σ. 
172, σ. 173, σ. 183. Ανθή Απ. Σαχά, Σύλλογοι ετεροδημοτών στην Αθήνα και η πολιτιστική τους δράση. 
Το παράδειγμα της Νάξου. Αθήνα 2010 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 138. Σοφ. Κλαδά, «Μήλος»: Δομή 
και ταυτότητα μιας επαρχιακής εφημερίδας. Αθήνα 2015, σ. 15. V. Lantzos, «Spurious Revival and 
Dance Events: the case of Anastanaria worship in Kosti, Bulgaria», Εтнолошко-антрополошке 
свеске 19: 8 (2012), σ. 150 σημ. 42, σ. 151 σημ. 45, σ. 159. Όλγα Βιλαέτη, Τελετουργία, επιτέλεση και 
τοπικότητα: το εθνογραφικό παράδειγμα των Κορδελάδων στις Μέλανες Νάξου. Βόλος 2007 (μεταπτ. 
διατρ.: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), σ. 133. Παν. Δαλακούρα, Η μουσειακή παρουσία της 
σαρακατσάνικης ενδυμασίας. Συμβολή στην προσέγγιση, την ερμηνεία και την αξιοποίηση των 
μουσειακών εκθεμάτων. Ιωάννινα 2016 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 62 σημ. 79, σ. 476. 
Γ. Τσερπές, Αναστοχαστικές προσεγγίσεις στην έρευνα της ελληνικής λαογραφίας (1907 – 2012). Αθήνα 
2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. Δημ. Α. Δημόπουλος, «Καριώτικη βιβλιογραφία 2», Ικαριακά 
112 (2015), σ. 331 αρ. 349. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφικά. Του Λαζάρου, των Βαΐων και το Πάσχα», 
Ελευθερία Καλαμάτας (16 Απριλίου 2006), σ. 13. Αρ. Δουλαβέρας, «Ιούλιος και Λαογραφία», 
Ελευθερία Καλαμάτας (2 Ιουλίου 2006), σ. 6. Αρ. Δουλαβέρας, «Αύγουστος και Λαογραφία», 
Ελευθερία Καλαμάτας (6 Αυγούστου 2006), σ. 7. Αλ. Ζακυνθινού, Λαϊκός πολιτισμός και τουρισμός. Το 
παράδειγμα του Λευκαδίτικου γάμου. Βόλος 2004 (διπλ. εργ.: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), σ. 2. Δέσπ. 
Γεωργίου,  Η βιωματική προσέγγιση στην επιτόπια λαογραφική έρευνα. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. εργ.: 
ΔΠΘ - Facoltà di Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 11. 
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Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 135 σημ. 
403. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο 
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες 
και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 116. Ρ. Κακάμπουρα, «Από το χώρο στα πρόσωπα: μετατοπίσεις της 
συλλογικής μνήμης μέσα από την εφημερίδα ‘Τα Άγναντα’», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. 
Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / 
Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 
(εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 303 σημ. 8. 
 
 
40. Καυσοκαλυβίτικα Νεομαρτυρολογικά. Υμναγιολογικά κείμενα περί 
νεομαρτύρων από τη Βιβλιοθήκη της Ιεράς Σκήτης των Καυσοκαλυβίων 
Αγίου Όρους. Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 290  – σε συνεργασία με τον 
βιβλιοθηκάριο της Σκήτης π. Πατάπιο (εκδ. Ηρόδοτος) 
 
Περίληψη: Εκδίδονται και σχολιάζονται εδώ ανέκδοτα αγιολογικά κείμενα, συναξάρια και  
ανέκδοτες επίσης ακολουθίες νεομαρτύρων, από ανέκδοτα χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης της 
Ιεράς Σκήτης των Καυσοκαλυβίων, στο Άγιον Όρος. Επίσης, τα κείμενα αυτά πλαισιώνονται 
από εισαγωγή, και από βιβλιογραφικό παράρτημα, όπου παρέχονται βιβλιογραφικά δεδομένα 
για κάθε νεομάρτυρα ξεχωριστά. Πρόκειται για συμβολή στην μελέτη του φαινομένου των 
νεομαρτύρων, το οποίο σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορικής και αγιολογικής 
επιστημονικής έρευνας. Τα κείμενα που δημοσιεύονται συμβάλλουν σημαντικά στη γνώση 
των πηγών και της εξέλιξης της νεομαρτυρολογικής βιβλιογραφίας, παραλλήλως δε φέρνουν 
στο φως νέα και άγνωστα συναξάρια νεομαρτύρων. Από την άλλη δε πλευρά, περιέχουν 
πλήθος λαογραφικών αναφορών, τόσο σχετικών με την θρησκευτική λαογραφία, όσο και με 
την μελέτη της ιστορικής καθημερινότητας του λαού μας, κατά τους αιώνες της οθωμανικής 
κυριαρχίας. Παραλλήλως δε, τα κείμενα αυτά συμβάλλουν στη γνώση του σπουδαίου 
ζητήματος της θεμελίωσης και εξέλιξης της λαϊκής λατρευτικής τιμής για τους νεομάρτυρες, 
η έρευνα του οποίου είναι ακόμη σε εξέλιξη. Πρόκειται λοιπόν για πηγές της ιστορίας, της 
αγιολογίας αλλά και της λαογραφίας, γι’ αυτό και εκδίδονται και σχολιάζονται, ως προϊόν 
συστηματικής έρευνας στο αρχείο και τη βιβλιοθήκη της Σκήτης των Καυσοκαλυβίων, αλλά 
και των αγιορειτικών βιβλιοθηκών και αρχείων γενικότερα. Πολλά δε από τα δεδομένα των 
χειρογράφων των Καυσοκαλυβίων διασταυρώνονται από ανάλογη έρευνα στην επίσης 
πλούσια σε νεομαρτυρολογικά κείμενα βιβλιοθήκη της Σκήτης της Αγίας Άννας, και πάλι 
στο Άγιον Όρος. Η συνέχιση της έρευνας πάνω στην ίδια θεματολογία, αλλά και η ευρύτατη 
χρήση της μελέτης αυτής από τη σχετική βιβλιογραφία, όπως φαίνεται στην παράθεση των 
ετεροαναφορών που ακολουθεί, δείχνουν τη θέση της παρούσας μελέτης στη σχετική 
επιστημονική βιβλιογραφία. 
 
Κρίσεις: Παρνασσός 45 (2003), σ. 580-581 [π. Δημ. Στρατής] / Analecta Bollandiana 121: 2 
(2003), σ. 437-438 [X. Lequeux] / Ορθόδοξη Αλήθεια 142 (25 Απριλίου 2018), σ. 38 [Νέλλη 
Ζάχαρη] 
 
Αναφορές: Παν. Τζιβάρα - Σπ. Καρύδης, Η βιβλιοθήκη της μονής Υ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης Κέρκυρας. 
Κέρκυρα 2004, σ. 15, σ. 19 σημ. 3, σ. 26 σημ. 29. Σ. Α. Πασχαλίδης, «Οι χειρόγραφες 
νεομαρτυρολογικές συλλογές και το Νέον Μαρτυρολόγιον. Πρόδρομη ανακοίνωση», Πρακτικά 
Διορθοδόξου Επιστημονικού Συνεδρίου «Κωνσταντίνος ο Υδραίος - Νεομάρτυρες προάγγελοι της 
αναστάσεως του Γένους». Ύδρα 2007, σ.137- 138 σημ. 21. π. Δημ. Στρατής, «Νεομάρτυρες. Ανανέωση 
χάριτος σε καιρούς χαλεπούς», Πεμπτουσία 13 (2003-2004), σ. 116 σημ. 6. μοναχός Μωυσής 
Αγιορείτης, Οι άγιοι του Αγίου Όρους. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 749. μοναχός Πατάπιος, Τα σημειώματα 
των χειρογράφων του Κυριακού της Σκήτης Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων. Θεσσαλονίκη 2002, σ. 14 
σημ. 5. μοναχός Πατάπιος, Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων του Κυριακού της Σκήτης Αγίας 
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Τριάδος Καυσοκαλυβίων. Θεσσαλονίκη 2005, σ. 14 σημ. 5. μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, 
«Άσκηση και λογιότητα στη Σκήτη Καυσοκαλυβίων κατά τον 18ο αιώνα», Παρνασσός 50 (2008), σ. 
119 σημ. 8, σ. 122 σημ. 14. Μ. Μαντουβάλου, «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις του φαινομένου των 
νεομαρτύρων», Πρακτικά Ιστορικού Συμποσίου στη μνήμη του νεομάρτυρα Δημητρίου. Τρίπολη 2008, 
σ. 53 σημ. 71. Γ. Τσουκνίδας, «Ο νεομάρτυς άγιος Δημήτριος ο Πελοποννήσιος (μια φιλολογική 
ανάγνωση των συναξαρίων του)», Πρακτικά Ιστορικού Συμποσίου στη μνήμη του νεομάρτυρα 
Δημητρίου. Τρίπολη 2008, σ. 157 σημ. 8, σ. 159 σημ. 10. Ν. Καλοσπύρος, «Sermo Ecclesiasticus: 
Φιλολογικές παρατηρήσεις για το προσευχητικό - λειτουργικό λεξιλόγιο των ακολουθιών του αγ. 
Νεομάρτυρος Δημητρίου του εν Τριπόλει», Πρακτικά Ιστορικού Συμποσίου στη μνήμη του νεομάρτυρα 
Δημητρίου. Τρίπολη 2008, σ. 349 σημ. 18, σ. 356 σημ. 46. Σ. Α. Πασχαλίδης, Το υμναγιολογικό έργο 
των Κολλυβάδων. Συμβολή στη μελέτη της αγιολογικής γραμματείας κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη 2007, σ. 100 σημ. 11, σ. 341. μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, «Ο 
μοναχός Μητροφάνης ο εκ Βιζύης της Θράκης και το ζωγραφικό του έργο στη Σκήτη Καυσοκαλυβίων 
του Αγίου Όρους», Θρακική Επετηρίδα 11 (1999-2009), σ. 394 σημ. 32. π. Θωμάς Ανδρέου, Οι 
νεομάρτυρες της Βουλγαρίας. Καβάλα 2011 (μεταπτ. διατρ.: Θεολογική Σχολή ΑΠΘ), σ. 99 σημ. 255, 
σ. 167 σημ. 456, σ. 173. Σ. Α. Πασχαλίδης, Νεομαρτυρολογικά Σύμμεικτα Α΄. Η αυτόγραφη 
νεομαρτυρολογική συλλογή του μοναχού Καισαρίου Δαπόντε (1713-1784). Θεσσαλονίκη 2012, σ. 68 
σημ. 49, σ. 361. Γ. Τσιγάρας, «Η νεομαρτυρολογική συλλογή του Καισάριου Δαπόντε και οι 
απεικονίσεις των Νεομαρτύρων στο καθολικό της μονής Ξηροποτάμου», στον τόμο Σ. Α. Πασχαλίδης, 
Νεομαρτυρολογικά Σύμμεικτα Α΄. Η αυτόγραφη νεομαρτυρολογική συλλογή του μοναχού Καισαρίου 
Δαπόντε (1713-1784). Θεσσαλονίκη 2012, σ. 132 σημ. 15, σ. 133 σημ. 18, σ. 133 σημ. 21, σ. 134 σημ. 
22, 23, σ. 135 σημ. 25, 26, 28, σ. 136 σημ. 29, 31, 33, σ. 137 σημ. 34, 35, σ. 138 σημ. 38, 39, σ, 139 
σημ. 41, 42, σ. 140 σημ. 46, σ. 141 σημ. 47, 48, σ. 142 σημ. 53, 54, σ. 143 σημ. 55, 56, 57, σ. 144 σημ. 
58, 59, σ. 145 σημ. 60, 61, 62, σ. 146 σημ. 66, σ. 147 σημ. 69, 79, σ. 152 σημ. 85, σ. 153 σημ. 68, σ. 
154 σημ. 91, 92. μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, «Ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης και η λόγια 
παράδοση στη Σκήτη Καυσοκαλυβίων κατά τον 18ο αι.», Παρνασσός 53 (2011), σ. 350 σημ. 99. π. 
Θωμάς Ανδρέου, Οι νεομάρτυρες της Βουλγαρίας. Θεσσαλονίκη 2012, σ. 127 σημ. 254, σ. 150 σημ. 
319, σ. 205 σημ. 455. Γ. Τσιγάρας, «Εικονογραφικοί τύποι του αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω», στο 
βιβλίο του Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης. Θεσσαλονίκη 2013, σ. 81 σημ. 6. Γ. Τσιγάρας, 
«Τοιχογραφίες της μεταβυζαντινής περιόδου στη μονή Ξηροποτάμου», στο βιβλίο του Μελέτες 
ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης. Θεσσαλονίκη 2013, σ. 158 σημ. 121. μοναχός Πατάπιος 
Καυσοκαλυβίτης, «Σχέσεις Μοσχοπόλεως και Αγίου Όρους. Οι περιπτώσεις του βίου του 
οσιομάρτυρος Νικοδήμου και του έργου των ζωγράφων Κωνσταντίνου και Αθανασίου από την 
Κορυτσά και Δαβίδ από τη Σελενίτζα», Προβληματισμοί Εθνικοί και Θρησκευτικοί Επίκαιροι 3 (2014). 
Π. Τζουμέρκας (επιμ.), Χριστιανική Μακεδονία. Η ενδοχώρα της στον κόσμο της Ορθοδοξίας της 
χερσονήσου του Αίμου, σ. 237 σημ. 18. Συμ. Πασχαλίδης, «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι 
Νεομάρτυρες», στον τόμο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Θεολογική Σχολή, Εις 
Μαρτύριον τοις Έθνεσι. Τόμος χαριστήριος εικοσαετηρικός εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. 
Βαρθολομαίον. Θεσσαλονίκη 2011, σ. 699 σημ. 5. Δημ. Στρατηγόπουλος, «Οι νεομάρτυρες στην 
ορθόδοξη μεταβυζαντινή υμνογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. 
Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 788 σημ. 69, σ. 789 σημ. 
80, 83, 84, 85. Σπ. Καρύδης, «Ο νεομάρτυρας Αναστάσιος ‘ο εκ Παραμυθίας’ και ο μοναχός Δανιήλ: 
τα πρόσωπα και η γεωγραφία του μαρτυρίου», στο Βασίλ. Γούναρης (επιμ.), Πρακτικά ΛΔ΄ 
Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου (31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2013). Θεσσαλονίκη 2015, σ. 20 και σημ. 5. 
Δημ. Στρατηγόπουλος, «Το μαρτύριο του νεομάρτυρα Ζαχαρία στην Πάτρα. Από το χειρόγραφο στο 
έντυπο», στον τόμο Μαρ. Δημάση – Πασχ. Βαλσαμίδης – Ιω. Μπακιρτζής – Αλ. Παπάζογλου – Αχμ. 
Νιζάμ (επιμ.), Αναπαραστάσεις και αποχωρισμοί. Τιμητικός τόμος στη μνήμη της Μάρθας Πύλια. 
Κομοτηνή 2015, σ. 363 σημ. 9 (εκδ. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων 
Χωρών – Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης). 
Dr. Fourlas, «Theology – Θεολογία - Theologie», www.drfourlas.de / doc / theo. doc. Μητροπολίτης 
Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος, «Οι Νεομάρτυρες», www. serraikanea.gr / koinonia / item / 51860, 
σημ. xliii, lxxi. Γ. Τζεδόπουλος, Ορθόδοξοι νεομάρτυρες στην οθωμανική αυτοκρατορία. Η συγκρότηση 
της πρακτικής και της ερμηνείας του ομολογιακού θανάτου. Αθήνα 2012 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 407. π. 
Θωμάς Ανδρέου, Η λατρευτική τιμή των νεομαρτύρων στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. 
Κομοτηνή 2018 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 49 σημ. 151, σ. 90 σημ. 311, σ. 108 σημ. 371. 
 
 

http://www.drfourlas.de/
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41. Η μοναστηριακή ζωή στη Σάμο (τέλη 18ου - 19ος αι.). Η μαρτυρία των 
κωδίκων της Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού Σάμου. Αθήνα 2005, σσ. 470 – σε 
συνεργασία με την Τατιάνα Γεωργάκη-Ιωάννου (εκδ. Πνευματικό Ίδρυμα 
Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου») 
 
Περίληψη: Εκδίδονται και σχολιάζονται εδώ τρία χειρόγραφα της συλλογής της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου, όπου περιλαμβάνεται ο κώδικας της Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού 
Σάμου. Τα εκδιδόμενα κείμενα, που περιλαμβάνουν πλήθος ιστορικών, λαογραφικών, 
τοπογραφικών κ.λπ. πληροφοριών, πλαισιώνονται από εκτενή εισαγωγή και υποσελίδια 
σχόλια, μέσα από τα οποία ουσιαστικά σκιαγραφείται η μοναστηριακή ζωή στη Σάμο από τα 
τέλη του 18ου ως τα τέλη του 19ου αιώνα, σε όλες τις ενδιαφέρουσες πτυχές της 
παραδοσιακής καθημερινότητας της ζωής της Σάμου. Η δημοσίευση αυτή εντάσσεται στο 
πλαίσιο της ανάδειξης, μεταγραφής και σχολιασμένης έκδοσης των πηγών της 
εκκλησιαστικής ιστορίας της Σάμου, η οποία διαφωτίζει μεγάλο μέρος της συνολικής 
ιστορίας του νησιού. Παραλλήλως δε στους κώδικες αυτούς περιλαμβάνονται πολλά 
στοιχεία για τη μελέτη της λαογραφίας του  νησιού, στην ιστορική προοπτική της. 
Ειδικότερα, οι αναγραφές του κώδικα αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία της μονής, τα 
κειμήλια, τα έντυπα βιβλία και τους χειρόγραφους κώδικες, αλλά και το λαϊκό δίκαιο της 
οθωμανικής περιόδου, τα τοπωνύμια, την αφιερωτική πράξη και πρακτική, και τις πρακτικές 
και στρατηγικές διαχείρισης της μοναστηριακής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση, οι 
αναγραφές αυτές υπομνηματίζονται και σχολιάζονται με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, 
ώστε να γίνουν κατανοητές αλλά και επιστημονικά αξιοποιήσιμες.Τα κείμενα που εκδίδονται 
και σχολιάζονται εδώ σκιαγραφούν την ιστορία και την παράδοση, την προσωπογραφία και 
την οικονομική διαχείριση ενός μεγάλου μοναστικού κέντρου της Σάμου, αλλά και του 
Ανατολικού Αιγαίου γενικότερα, γι’ αυτό και είναι ιδιαιτέρως σπουδαία για τη μελέτη της 
ιστορίας και της λαογραφίας του νησιού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του. 
 
Κρίσεις: Σύνδεσμος Μαυρατζωτών Σάμου 44 (Ιούνιος 2005), σ. 1, 4 [Ν. Ορφανός] / 
Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 894-895 [Γ. Τζιανάρα] / Südost-Forschungen 65-66 
(2006-2007), σ. 551-552 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Μιχ. Μητσάκης (επιμ. Μ. Γ. Σέργης), Αφηγήματα και ταξιδιωτικές εντυπώσεις 1. Αθήνα 
2000, σ. 11 σημ. 12. Δημ. Βαφειάδης, «Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Σάμου. Κέντρο πνευματικής εν 
Χριστώ οικοδομής», Στύλος Ορθοδοξίας 100 (2009), σ. 37. Στ. Ταμβάκου, Η Σάμος και το μοναστήρι 
του Μεγάλου Σταυρού. Σάμος 2011, σελ. 238. Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, «Λόγιοι 
επίσκοποι και κληρικοί της Σάμου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας», Μνημοσύνη 19 (2013). 
Πρακτικά Συνεδρίου «Λόγιοι της Τουρκοκρατίας», σ. 45 σημ. 13. Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του 
μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 26 σημ. 44, σ. 28 σημ. 50, 52. Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης 
Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) 
θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. 
Αθήνα 2015, σ. 265 σημ. 4, σ. 266 σημ. 9. Χρ. Λάνδρος, Σαμιακά έντυπα μονόφυλλα, 1832 – 1915 1. 
Εισαγωγή, έντυπα μονόφυλλα 1832 – 1870. Αθήνα 2016, σ. LIV σημ. 152. Μ. Γ. Σέργης, «Το 
λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 
– Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 117. 
 
 
42. Μυθολογικά και Λαογραφικά Μελετήματα. Αθήνα 1990, σσ. 80 (εκδ. 
Τάκη Μιχαλά) 
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Περίληψη: Στο τόμο αυτό πρωτοδημοσιεύονται επιμέρους μικρότερα μυθολογικά και 
λαογραφικά μελετήματα. Συγκεκριμένα πρόκειται για την μελέτη λαογραφικών στοιχείων σε 
έργα αρχαίων Κυπρίων ιστορικών, μυθογράφων και παραδοξογράφων, για την λαογραφική 
εξέταση αρχαίων κυπριακών μύθων, για την διήγηση των αρχαίων πηγών γύρω από την 
ανακομιδή των οστών του Ορέστη, με το λαογραφικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει, και για 
τον τρόπο που οι τρεις μεγάλοι αρχαίοι τραγικοί ποιητές, ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής και ο 
Ευριπίδης, χειρίζονται και παρουσιάζουν τον μύθο της Ηλέκτρας. Σε κάθε περίπτωση, οι 
πληροφορίες των αρχαίων πηγών εξετάζονται από την οπτική γωνία της επιστήμης της 
λαογραφίας. Μέσω της μελέτης των κειμένων, αναδεικνύεται η ιστορική υπόσταση 
ορισμένων αρχαίων κειμένων και των λαογραφικών φαινομένων που υπαινίσσονται ή 
περιγράφουν, παραλλήλως δε έρχεται στο φως η σημασία της ανθρωπολογικής, εθνολογικής 
και λαογραφικής μελέτης των αρχαίων ελληνικών και λατινικών πηγών. Πρόκειται για μια 
πτυχή της ιστορικής λαογραφίας που δεν ασκείται πλέον, κυρίως λόγω των δυσκολιών που 
παρουσιάζει και του κόπου που απαιτεί, η οποία όμως παραλλήλως είναι ιδιαιτέρως 
σπουδαία, καθώς υποστηρίζει την μελέτη των πολιτισμικών φαινομένων στο χρόνο, και την 
ανάδειξη της ιστορικότητας που χαρακτηρίζει ορισμένα από αυτά. Με βάση τη φιλολογική 
αλλά και τη λαογραφική βιβλιογραφία, απομονώνονται οι πληροφορίες αυτές, σχολιάζονται, 
εξετάζονται συγκριτικά και αξιοποιούνται, με στόχο την πληρέστερη γνώση όχι μόνο της 
παραδοσιακής καθημερινότητας κατά την αρχαιότητα, αλλά και της ιστορικής πορείας και 
διαχρονικής εξέλιξης ορισμένων σημαντικών δεδομένων του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, 
ορισμένα εκ των οποίων υφίστανται εν χρήσει μέχρι και τις μέρες μας.   
 
Κρίσεις: Σαμιακή 1357 (1991), σ. 8 / Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 22 (1991), σ. 43-44 [Αντ. 
Τζιώτης] / Θεσσαλικό Ημερολόγιο 20 (1991), σ. 226 [Κ. Σπανός] / Απόπλους 6-7 (1991), σ. 
299 [Χρ. Λάνδρος] / Κοινόν Κυπρίων 22 (1992), σ. 61 [Γρ. Κάρλα] / Λαογραφική Κύπρος 44 
(1994), σ. 214-219 [Γ. Δράκος] 
 
Αναφορές: Α. Βοσκός, Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία 1. Ποίηση. Λευκωσία 1995, σ. 2. Α. Βοσκός, 
Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία 2. Επίγραμμα. Λευκωσία 1997, σ. 2. Α. Βοσκός, Αρχαία Κυπριακή 
Γραμματεία 3. Πεζογραφία. Λευκωσία 2002, σ. 3, σ. 74 σημ. 23, σ. 83 σημ. 52, σ. 318, σ. 320, σ. 330, 
σ. 358, σ. 388, σ. 406, σ. 413, σ. 432, σ. 436, σ. 440, σ. 448, σ. 451, σ. 453, σ. 455, σ. 502, σ. 508, σ. 
519, σ. 613, σ. 618. Καλλ. Πρωτοπαπά, Τα έθιμα του θανάτου στην παραδοσιακή κοινωνία της Κύπρου. 
Λευκωσία 2012, σ. 250 σημ. 1309, σ. 376 σημ. 1978, σ. 531. Βασ. Σουλεϊμάνη, «Ο Αλέξανδρος ο 
Πάφιος και ο Όμηρος», Πρακτικά ΙΔ΄ Συμποσίου Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας «Αρχαία κυπριακή 
πεζογραφία και δημιουργική αξιοποίησή της». Λευκωσία 2010, σ. 51 σημ. 16. Ανδρ. Γαβριελάτος, 
«Αριάδνη – Αφροδίτη: Μύθος και λατρεία στην Αμαθούντα», Πρακτικά ΙΔ΄ Συμποσίου Αρχαίας 
Κυπριακής Γραμματείας «Αρχαία κυπριακή πεζογραφία και δημιουργική αξιοποίησή της». Λευκωσία 
2010,  σ. 207 σημ. 54, σ. 209 σημ. 60. Α. Βοσκός, Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία 4. Ιατρική. Λευκωσία 
2007, σ. 5, σ. 590 σχ. 16-17, σ. 595 σχ. 5-6. Μ. Γ. Μερακλής, «Η αφήγηση ζωής μιας κυρίας της 
Καρπάθου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ., με τη συνεργασία Π. Ξανθάκου), Κάρπαθος και 
Λαογραφία. Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 8-12 Μαΐου 2013). 
Αθήνα 2016, σ. 665 σημ. 11. Ελ. Βρυνιώτη, Όψεις του λαϊκού πολιτισμού στο ταξιδιωτικό έργο του 
Ηρακλείδη του Κρητικού. Αθήνα 2010 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 133. Ευ. Τσάβλη, Κινύρας. Μελέτη 
στον αρχαίο κυπριακό μύθο. Αθήνα 2009 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 246 σημ. 1213, σ. 264-265. Μ. Γ. 
Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς 
Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 116. 
 
 
43. Λαογραφικές ειδήσεις από το περιηγητικό έργο «Voyage en Moreé» του 
Fr. Pouqueville (1805). Αθήνα 1991, σσ. 28 (εκδ. Αιγέας) 
 
Περίληψη: Στο σύντομο αυτό έργο αποδελτιώνονται συστηματικά, κατατάσσονται σε 
λαογραφικές κατηγορίες και σχολιάζονται αναλυτικά οι λαογραφικές πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο περιηγητικό έργο Voyage en Moreé του Fr. Pouqueville (1805). 
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Εξετάζεται ποιές από αυτές προέρχονται από αυτοψία και ποιες έχουν παραληφθεί από 
αλλού, με αποτέλεσμα να μην διακρίνονται για την αξιοπιστία τους, ώστε το λαογραφικό 
περιεχόμενο του έργου να καταστεί χρησιμοποιήσιμο, δια της κριτικής και της 
διασταύρωσής του, από την επιστήμη της λαογραφίας. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται μια 
ακόμη σημαντική περιηγητική πηγή, η οποία παρέχει πολλές πληροφορίες για την ιστορία, τη 
λαογραφία και την καθημερινή ζωή στην Πελοπόννησο των αρχών του 19ου αιώνα, κυρίως 
δε εξετάζεται κριτικά μια πηγή πληροφοριών, που εν μέρει χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη 
δημοσίευση του παρόντος ως πηγή, χωρίς την απαραίτητη κριτική βάσανο των δεδομένων 
που διασώζει και παραθέτει. Με βάση τα ιστορικά δεδομένα της εποχής και τα 
προσωπογραφικά στοιχεία του συγγραφέα, προχωρούμε εδώ σε μια συγκριτική μελέτη των 
λαογραφικών πληροφοριών του κειμένου, ώστε να διαπιστωθεί ποιες από τις πληροφορίες 
που περιλαμβάνει προέρχονται από αυτοψία και ποιες από έμμεσες πληροφορίες που έλαβε ο 
συγγραφέας, το διάστημα της κράτησής του στην Πελοπόννησο, από τις οθωμανικές αρχές. 
Κατόπιν τα λαογραφικά αυτά δεδομένα κατατάσσονται σε κατηγορίες και μελετώνται 
συγκριτικά, ως πηγές για τη γνώση της ιστορικής λαογραφίας εκείνης της εποχής, στον 
τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο. 
 
Κρίσεις: Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 20 (1991), σ. 44-45 [Αντ. Τζιώτης] / Αιγαιοπελαγίτικα 
Θέματα 22 (1991), σ. 44 [Ν. Φορόπουλος] / Θεσσαλικό Ημερολόγιο 20 (1991), σ. 226 [Κ. 
Σπανός] / Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 56 (1997), σ. 189 [Λ. Κωνσταντέλλου] 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Εφημερίδες και λαογραφία. Αθήνα 1999 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 465. Αρ. 
Πετρονώτης, «Ροοκρήνες Αρκαδίας», Όριον. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Δ. Α. Φατούρο 2. 
Θεσσαλονίκη 1999, σ. 295 σημ. 28. N. M. Tsagas, Philhellenés Français avant la Revolution Grecque 
de 1821 [Bonaparte et les Grecs]. Piree 2011, σ. 30 σημ. 27, σ. 50. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και 
λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). 
Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον 
διεθνή χώρο», σ. 253, σ. 274. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 218, 
σ. 235. Πολ. Μπίλλα, Η αναζήτηση της ελληνικής ταυτότητας μέσα από τους προλόγους των Συλλογών 
Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών (1824 – 1914). Κέρκυρα 2006 (διδ. διατρ.: Ιόνιο Πανεπιστήμιο), σ. 
371. Ευ. Δαμουλή, Ο Άθως στη λογοτεχνία. Συμβολή στην καταγραφή κειμένων για το Άγιο Όρος 
Ελλήνων και Γάλλων ταξιδιωτών – συγγραφέων στον 20ό αιώνα. Κέρκυρα 2007 (διδ. διατρ.: Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο), σ. 1110. Ευ. Χαλδαιάκη, Ο Κ. Α. Ψάχος και η συμβολή του στην καταγραφή και μελέτη 
ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Αθήνα 2017 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 143. 
 
 
44. Όψεις της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών από αγιολογικά κείμενα. 
Αθήνα 1994, σσ. 196 (εκδ. Ηρόδοτος – σειρά Laographia I. Edenda curat 
M. G. Meraklis) 
 
Περίληψη: Στην μονογραφία αυτή αποδελτιώνονται λαογραφικά στοιχεία από βυζαντινά 
αγιολογικά κείμενα, τα οποία δεν είχαν, μέχρι τώρα, χρησιμοποιηθεί από την επιστημονική 
λαογραφική έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες των αγιολογικών πηγών 
εξετάζονται από την οπτική γωνία της επιστήμης της λαογραφίας. Μέσω της μελέτης των 
κειμένων, αναδεικνύεται η ιστορική υπόσταση ορισμένων βυζαντινών κειμένων και των 
λαογραφικών φαινομένων που υπαινίσσονται ή περιγράφουν, παραλλήλως δε έρχεται στο 
φως η σημασία της ανθρωπολογικής, εθνολογικής και λαογραφικής μελέτης των 
μεσαιωνικών ελληνικών και λατινικών πηγών. Πρόκειται για μια πτυχή της ιστορικής 
λαογραφίας που δεν ασκείται πλέον, κυρίως λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει και του 
κόπου που απαιτεί, η οποία όμως παραλλήλως είναι ιδιαιτέρως σπουδαία, καθώς υποστηρίζει 
την μελέτη των πολιτισμικών φαινομένων στο χρόνο, και την ανάδειξη της ιστορικότητας 
που χαρακτηρίζει ορισμένα από αυτά. Με βάση τη φιλολογική αλλά και τη λαογραφική 
βιβλιογραφία, απομονώνονται οι πληροφορίες αυτές, σχολιάζονται, εξετάζονται συγκριτικά 
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και αξιοποιούνται, με στόχο την πληρέστερη γνώση όχι μόνο της παραδοσιακής 
καθημερινότητας κατά την βυζαντινή περίοδο, αλλά και της ιστορικής πορείας και 
διαχρονικής εξέλιξης ορισμένων σημαντικών δεδομένων του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, 
ορισμένα εκ των οποίων υφίστανται εν χρήσει μέχρι και τις μέρες μας. Οι πληροφορίες αυτές 
οργανώνονται και ταξινομούνται σε κατηγορίες, όπως ο υλικός, ο κοινωνικός και ο 
πνευματικός βίος του λαού, και σχολιάζονται εκτενώς με βάση την υπάρχουσα σχετική 
βιβλιογραφία, ώστε να αποκαλυφθούν νέες πτυχές της βυζαντινής λαογραφίας, ή να 
συμπληρωθούν τα ήδη γνωστά γι’ αυτήν, με νέο και πρωτότυπο υλικό. Με βάση τις 
θεμελιώδεις σχετικές μελέτες του Φαίδωνα Κουκουλέ και την πλούσια σχετική ελληνική και 
διεθνή λαογραφική και βυζαντινολογική βιβλιογραφία, οι πληροφορίες των αγιολογικών 
αυτών πηγών εξετάζονται συστηματικά και συγκριτικά, κατατάσσονται και καθίστανται 
εκμεταλλεύσιμες από την επιστήμη της λαογραφίας. Προωθείται έτσι η γνώση μας για τη 
βυζαντινή και μεταβυζαντινή, εν μέρει, λαογραφία, με τρόπο αποδεκτό από τη σχετική 
επιστημονική κοινότητα, καθώς φανερώνει και το πλήθος των σχετικών ετεροαναφορών στο 
βιβλίο αυτό, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια. 
 
Κρίσεις: Η Εφημερίδα (1994), σ. 19 [Τζ. Κατσαρή] / Απόπλους 13 (1994), σ. 107 [Δημ. 
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45. Γεωργίου – Αναγνώστη Κλεάνθη, Άπαντα (επιμέλεια – υπομνήματα Μ. 
Γ. Βαρβούνης). Αθήνα 1995, σσ. 437 (εκδ. Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου 
«Νικόλαος Δημητρίου») 
 
Περίληψη: Πρόκειται για νέα συνολική και κριτική έκδοση των έργων του Σαμίου ποιητή 
του 19ου αιώνα Γεωργίου-Αναγνώστη Κλεάνθη , που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την 
επανάσταση του 1821 στη Σάμο, με βάση τις υπάρχουσες προηγούμενες εκδόσεις και τα 
χειρόγραφα που διασώζουν έργα του ποιητή. Περιλαμβάνονται εδώ τα ποιήματα, το έμμετρο 
θεατρικό του έργο και οι διδακτικοί μύθοι ζώων, σε πεζό λόγο, που φιλοτέχνησε. Προηγείται 
σύντομη εισαγωγή για τον Κλεάνθη και το έργο του, και έπονται παραρτήματα εγγράφων, 
μουσικών καταγραφών και ευρετήρια. Ένα από τα έργα του ποιητή, μια ακολουθία προς 
τιμήν της Αγίας Σοφίας, δημοσιεύεται για πρώτη φορά από ανέκδοτο χειρόγραφο. Μέσα από 
το αποκαταστημένο έργο του ποιητή προβάλλει ανάγλυφη η προσωπικότητά του, αλλά και 
το έργο του και η εποχή του, τα ταραγμένα χρόνια της σαμιακής επανάστασης του 1821. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα ποιήματα του Κλεάνθη αποτελούν πηγές για τα 
γεγονότα της εποχής, στα οποία και ο ίδιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο, αλλά και ότι η 
προσωπικότητα και το έργο του συνέχισαν να είναι εν χρήσει και να εμπνέουν τους Σαμίους 
τόσο κατά την ηγεμονική περίοδο της ιστορίας του νησιού (1834-1912), όσο και κατά τη 
σύγχρονη περίοδο της σαμιακής ιστορίας, ως και τις μέρες μας, όπως φαίνεται από το πλήθος 
των χειρογράφων που διασώζουν τα ποιήματά του, αλλά και από τις περί αυτόν εκδόσεις, ως 
και τα τέλη σχεδόν του 20ού αιώνα. Γι’ αυτό και η κριτική αποκατάσταση του έργου του 
φέρνει στο φως όχι μόνο ένα φιλολογικό μνημείο των σαμιακών γραμμάτων, αλλά και μια 
εξέχουσα πηγής της νεώτερης ιστορίας του νησιού. 
 
Κρίσεις: Χαραυγή 24 (1995), σ. 4 / Απόπλους 14-16 (1995), σ. 432 [Δ. Καλβίνου] / 
Παρατηρητής της Θράκης 1777 (1997), σ. 4 [Τζ. Κατσαρή] 
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628, σ. 383 σημ. 1164, 1165. W. Puchner, Die Literaturen Südosteuropas. 15. Bis frühes 20. 
Jahrhundert. Ein Vergleich. Wien – Köln – Weimar 2015, εκδ.  Böhlau, σ. 162 σημ. 355. W. Puchner, 
Greek Theatre between Antiquity and Independence. A History of Reinvention from the third century 
BC to 1830. Cambridge University Press 2017, σ. 284, σ. 300. 
 
 
46. Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία. 
Αθήνα 1995, 2001 (β΄ έκδοση), 2008 (γ΄ έκδοση), σσ. 277 (εκδ. Οδυσσέας) 
 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται αναλυτικά τα περιεχόμενα του κλάδου της 
θρησκευτικής λαογραφίας, και εξετάζεται η έννοια της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς, στην σύγχρονη και στη νεωτερική λαογραφία μας. Ο κλάδος της 
θρησκευτικής λαογραφίας, που πρόσφατα άρχισε να καλλιεργείται επιστημονικά και στη 
χώρα μας, κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας. Το γεγονός αυτό 
είναι καθοριστικό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις λαϊκές εκδηλώσεις που 
μελετά, αλλά και για τη θέση που κατέχει στο πλαίσιο της σύγχρονής μας μελέτης του 
λαϊκού πολιτισμού. Δύο από αυτές τις πτυχές, που σχετίζονται τόσο με την έννοια και το 
περιεχόμενο της θρησκευτικής λαογραφίας, όσο και με τη θέση του υλικού πολιτισμού σε 
ένα θέμα που άπτεται κυρίως του πνευματικού βίου του λαού, εξετάζονται στη συνέχεια 
λεπτομερώς, με στόχο να σχηματιστεί το περίγραμμα μελέτης των ζητημάτων που 
σχετίζονται με την θρησκευτική λαογραφία, στο σύνολό της. Η λαϊκή θρησκευτικότητα 
αποτελεί πραγματικότητα με ευρύτατη διάδοση, και διαχρονική ισχύ. Σε κάθε εποχή υπάρχει, 
κοντά στην «επίσημη» θρησκεία, και εκείνη που ασκείται από τον λαό, παράλληλα με την 
πρώτη. Η «επίσημη» και η «λαϊκή» θρησκεία αποτελούν καταστάσεις σύμβιες και 
παράλληλες, που ωστόσο συχνά επικαλύπτονται και εφάπτονται. Ο ελληνικός λαός τιμούσε 
πάντοτε τους αγίους, την Παναγία και τις μεγάλες εορτές του ετήσιου εορτολογικού κύκλου 
με πανηγύρια, όπου συνδυάζονταν το πνευματικό μέρος της πανηγύρεως, η λατρευτική ζωή 
και η λειτουργική τιμή με πλευρές της κοινωνικής ζωής, όπως η ψυχαγωγία, η σύσφιξη των 
κοινωνικών σχέσεων, ακόμη και οικονομικές συναλλαγές ή συμφωνίες. Ο λαός πίστευε ότι 
οι άγιοι, με τη χάρη τους, ευλογούν όλες αυτές της παραδοσιακές δραστηριότητες, γι’ αυτό 
και η Εκκλησία, ενώ κατ’ αρχάς ήταν αντίθετη σε κάθε εκδήλωση που διασπούσε ή 
διατάρασσε την πνευματικότητα κάθε εορτής, κατόπιν άρχισε να συγχωρεί και να ανέχεται 
αυτές τις εκδηλώσεις, στο βαθμό βεβαίως που δεν ξεπερνούσαν το μέτρο, ως δείγματα μιας 
ιδιότυπης ίσως, αλλά πάντως γνήσιας και ανυπόκριτης ευσέβειας. Στην διαπίστωση αυτή 
προβαίνει συχνά και η υπάρχουσα βιβλιογραφία. Παρατίθεται μεγάλη και ενημερωμένη – ως 
την χρονιά της έκδοσης – διεθνής σχετική βιβλιογραφία, και ορίζεται ο νέος λαογραφικός 
κλάδος σε σχέση με τις προϋπάρχουσες έννοιες της λαϊκής λατρείας και του πνευματικού 
βίου του λαού. Για τον λόγο αυτό, το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί ουσιαστικά εγχειρίδιο 
του νέου αυτού, για την ελληνική λαογραφία ιδίως, επιστημονικού κλάδου, και γνωρίζει 
ευρύτατη αποδοχή από τη σχετική επιστημονική κοινότητα, καθώς φανερώνει και το πλήθος 
των σχετικών ετεροαναφορών στο βιβλίο αυτό, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια. 
 
Kρίσεις: Γρηγόριος ο Παλαμάς 81 (1998), σ. 555-556 [Στ. Κεκρίδης] / H Ροδιακή (12-11-
2000), σ. 47 [Κ. Νικολάκης] 
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σχέσης», στον τόμο K. Ch. Karagounis – G. Kouroupetroglou (επιμ.), The Psaltic Art as an 
autonomous Science. Proceedings of the Ist International Interdisciplinary Musicological Conference 
(9 June – 3 July 2014, Volos, Greece). Athens 2015, σ. 426 σημ. 7. Ατ. Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, 
Μελέτες στο Δίστιχο. Κρητική μαντινάδα και αρχαίο επίγραμμα. Ηράκλειο 2017, σ. 434. W. Puchner, 
Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau 
Verlag, σ. 277 σημ. 1045, σ. 302 σημ. 10, σ. 304 σημ. 15, σ. 520. Δημ. Κεχαγιάς, «Κόλλυβα: ένα 
γλυκό παρασκεύασμα ‘εις την μνήμη πάντων των απ’ αιώνος κεκοιμημένων’», Proceedings of the 2nd 
Symposium of Greek Gastronomy «Food, Memory and Identity in Greece and the Greek Diaspora» - 
Πρακτικά 2ου Συμποσίου Ελληνικής Γαστρονομίας «Φαγητό, Μνήμη και Ταυτότητα στην Ελλάδα και 
στην Ελληνική Διασπορά» (Αμάρι, Ρέθυμνο Κρήτης 20-21 Ιουλίου 2013). Ρέθυμνο 2016, 
https://greekgastronomy.wordpress.com, σ. 4. Mar. Papachristophorou, Myth, Representation and 

https://greekgastronomy.wordpress.com/
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Identity. An Ethnography of Memory in Lipsi, Greece. New York 2013: Palgrave, Macmillan, σ. 170 
σημ. 24, σ. 189. Maria Eugenia bela Nuez Pérez, La creation de l’ identité nationale en Grèce et au 
Japon aux XVIIIème et XIXème siècles. Bordeaux 2013 (διδ. διατρ.: Université Michel de Montaigne), 
σ. 576. Ποθ. Βαρβαρήγος, Θρησκεία και θρησκευτική ζωή κατά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας. 
Θεσσαλονίκη 2011 (μεταπτ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 151. Αμ. Κουμπούρα, «Νεόδμητοι ναΐσκοι στο Γλινάδα 
Νάξου. Παράδοση και νεωτερικότητα», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Βασίλ. Φραγκουλόπουλος (επιμ.), 
Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Απεράθου 
Νάξου, 31 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2013). Αθήνα 2017, σ. 542 σημ. 6, σ. 544 σημ. 5, σ. 552 σημ. 
26, σ. 554 σημ. 31, σ. 555. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η 
παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 
(διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 9 σημ. 2, σ. 26 σημ. 61, σ. 372. Γ. Χ. Κούζας, Η επαιτεία στην πόλη. Μορφές 
οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης – ταυτότητες. Αθήνα 2017, σ. 707 σημ. 1092, σ. 896. Παν. 
Τζουμέρκας, «Η προσωπικότητα και η επιστημονική προσφορά του καθηγητή Μανόλη Γερ. 
Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης 
και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 97. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό 
και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  
Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 110. Στ. Νίκας, 
Το θρησκευτικό στοιχείο στη νεοελληνική δραματουργία (1850 – 1950). Ναύπλιο 2016 (διδ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), σ. 387. Μ. Μαυρομμάτη, Τελετουργικά δρώμενα στον κύκλο του 
χρόνου, ως εκφάνσεις της πολιτισμικής ταυτότητας των Στενημαχιτών, στους νομούς Κιλκίς και 
Ημαθίας. Αθήνα 2017 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 136. Κ. Παπαδάκης, Λαϊκή πίστη και λατρεία. Άγιοι 
θεράποντες με «ειδικό» χάρισμα ιαμάτων. Προστάτες, έφοροι και επόπτες της Ορθοδόξου Ελληνικής 
Εκκλησίας (θεολογική – λαογραφική μελέτη). Αθήνα 2018, σ. 440. Χ. Στρατουδάκη – Γ. Σκαρπέλος, 
Χάρτης λαϊκού πολιτισμού νομών Κυκλάδων και Σάμου 1. Αθήνα 2003, έκδ. ΕΚΚΕ – Υπουργείο 
Πολιτισμού, σ. 179. Χρ. Βυργιώτη, «Σύγχρονη λαϊκή λατρεία και γυναίκα. Μια πτυχή: Φανουρόπιτες 
και ‘φανερώσεις’», Πρακτικά 6ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος 
Φιλολογίας, ΕΚΠΑ (13 – 15 Μαΐου 2011) / Proceedings 6th Athens Postgraduate Conference of the 
Faculty of Philology, National and Kapodistrian University of Athens (13 – 15 May 2011). Αθήνα / 
Athens 2012, σ. 25. Αλ. Φλωράκης, «Τοπωνύμια και παραδόσεις για εχθρικές επιδρομές στην Τήνο», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον 
καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. 
Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 720 σημ. 65. 
Μαν. Μικελάκης, «Ars Memoriae – Τέχνη της Μνήμης. Τα παραδοσιακά και νεότερα εικονοστάσια - 
προσκυνητάρια», Αρχαιολογία και Τέχνες 95 (2005), σ. 96 σημ. 2. Γ. Βιολάρης, «Χριστ. 
Χατζηχριστοδούλου – Ανδρ. Φούλια, Εκκλησιαστικά μνημεία της Λύσου. Πάφος 2017», Εικονοστάσιον 
9 (2017), σ. 88. Πετρούλα Χατζηττοφή, «… μετά πάσης τελειότητος κοσμήματα χρυσά και αργυρά»: 
Παραγωγή, τυπολογία και χρήση κοσμημάτων στην Κύπρο (1830 – 1960). Λευκωσία 2018 (διδ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Κύπρου), σ. 641. Γ. Στούκης, «Η λαϊκή λατρεία των κατοίκων του Πετρίλου της 
Αργιθέας. Η περίπτωση της Παναγίας Πετριλιώτισσας – Φαναριώτισσας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 74 
(2018), σ. 343 σημ. 3, 4, 5, σ. 344 σημ. 9, σ. 346 σημ. 13, σ. 348 σημ. 19. 
 
 
47. Λαογραφία και ποίηση στο έργο του Κύπρου Χρυσάνθη. Λευκωσία 1995, 
σσ. 51 (εκδ. Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου) 
 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται και εξετάζονται εδώ τα λαογραφικά στοιχεία που υπάρχουν σε 
διάφορα ποιητικά έργα του Κύπριου ποιητή Κύπρου Χρυσάνθη. Επίσης, γίνεται σύγκριση 
μεταξύ των τρόπων που χρησιμοποιούνται τα λαογραφικά δεδομένα από τον Κύπρο 
Χρυσάνθη, και από έναν λαϊκό ποιητή του 19ου αιώνα, τον Αναγνώστη Σαλαμαλέκη, ώστε να 
εξαχθούν συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο ο Κύπρος Χρυσάνθης ενσωμάτωσε την 
κυπριακή λαογραφική παράδοση στο ποιητικό έργο του. Πρόκειται ουσιαστικά για μια 
μελέτη των λαογραφικών πηγών του ποιητή, αλλά και του τρόπου με τον οποίο ο λαϊκός 
πολιτισμός χρησιμοποιείται σε μια λογοτεχνική απεικόνισή του, σε μια δευτερογενή 
λογοτεχνική εκδοχή του. Παραλλήλως, διατυπώνονται τεχνοτροπικές και θεματολογικές 
παρατηρήσεις και παραβάλλεται η περίπτωση αυτή με ανάλογα, γνωστά από την ελληνική 
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λαογραφική βιβλιογραφία, ώστε να ενταχθεί η συγκεκριμένη περίπτωση στο πλαίσιο της 
νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής λαϊκής γραπτής ποίησης. Εξετάζεται η πλούσια 
τυπολογία των στίχων του Κ. Χρυσάνθη, οι κατηγορίες τους αλλά και τα επιμέρους 
λογοτεχνικά σχήματα που περιλαμβάνουν, και διερευνάται η σχέση ανάμεσα στις 
διατυπώσεις των στίχων και στις παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις και δομές του ελληνικού 
λαού και της παραδοσιακής κοινωνίας του. Με βάση τα δύο αυτά ομόζυγα παραδείγματα, 
μελετάται στις πλέον βαθιές και εσωτερικές πτυχές του, ο τρόπος με τον οποίο ο λαϊκός 
πολιτισμός κάθε εποχής και τα προϊόντα του έντεχνου λαϊκού λόγου επιδρούν πάνω στην 
προσωπική ποιητική δημιουργία, σε μία περίπτωση μείξης «αναβεβηκότων» και 
«καταπεπτωκότων» πολιτισμικών στοιχείων, σύμφωνα με την παλαιότερη ορολογία και 
θεωρία της επιστήμης της λαογραφίας, και τις σχετικές διαπιστώσεις του Στ. Κυριακίδη. 
 
Κρίσεις: Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 54 (1997), σ. 79 [Γ. Πετρόπουλος] / Λαογραφική Κύπρος 
47 (1997), σ. 179-180 [Χρ. Κλεόπας] 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Μια ανέκδοτη ρίμα του Ναξιώτη λαϊκού ποιητή Αντώνη Χουζούρη. Αθήνα 
1996, σ. 70, σ. 59 σημ. 128. Αγγ. Κομποχόλη, «Λαογραφικές ματιές στην ποίηση του Κύπρου 
Χρυσάνθη. Ο θεριστής», Ομπρέλα 83 (2008-2009). Αφιέρωμα: Δυο ποιητές - δυο γενιές της Κύπρου. 
Κύπρος Χρυσάνθης – Ανδρέας Γεωργαλλίδης, σ. 16 σημ. 21. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και 
λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). 
Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον 
διεθνή χώρο», σ. 266, σ. 274. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 229, 
σ. 235. 
 
 
48. Συμβολή στη λαογραφική μελέτη των Πομάκων και του παραδοσιακού 
πολιτισμού της Θράκης. Κομοτηνή 1995, σσ. 288 (εκδ. Μορφωτικός Όμιλος 
Κομοτηνής – Κέντρο Θρακικών Μελετών, παράρτημα Θρακικής 
Επετηρίδας, αρ. 2) 
 
Περίληψη: Στο πρώτο μέρος του βιβλίου δημοσιεύονται ανέκδοτα γλωσσάρια του 
παραδοσιακού γλωσσικού ιδιώματος των Πομάκων, της πομακικής δηλαδή γλώσσας, από 
έρευνες παλαιοτέρων ερασιτεχνών λαογράφων. Τα μελετήματα του τόμου εκμεταλλεύονται 
ανέκδοτο αρχειακό υλικό, ή στηρίζονται σε επιτόπια έρευνα στα χωριά των Πομάκων, 
αποτελούν δε συμβολές σε ένα θέμα το οποίο δεν έχει ακόμη πλήρως μελετηθεί από τη 
σκοπιά της επιστήμης της λαογραφίας, προσφέροντας νέο υλικό και καινούργιες απόψεις για 
τα λαογραφικά των Πομάκων. Πρόκειται για μια συμβολή στην πλούσια και αναπτυσσόμενη 
ελληνική πομακική βιβλιογραφία, στα πλαίσια της οποίας οι λαογραφικές θεωρήσεις του 
λαϊκού πολιτισμού των Πομάκων καταλαμβάνουν σπουδαία και ευδιάκριτη θέση. Στο 
δεύτερο μέρος παρατίθεται μια εκτενής λαογραφική βιβλιογραφία της Θράκης, η οποία 
οπωσδήποτε χρειάζεται συμπληρώσεις αλλά και συνέχεια με βάση τις πιο πρόσφατες 
σχετικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις, που αποτελεί εργαλείο για την μελλοντική ανάπτυξη 
των  θρακικών λαογραφικών σπουδών. Η βιβλιογραφία αυτή, προϊόν μακροχρόνιας 
βιβλιογραφικής και αρχειακής έρευνας, συμπληρώθηκε με τους συνοδευτικούς πίνακές της 
(βλ. παρακάτω ΙΙ 696) αποτελείται από 2561 λήμματα, ώστε αυτή να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ευχερέστερα από τους ενδιαφερόμενους μελετητές και ερευνητές του λαϊκού 
πολιτισμού της Θράκης. Πρόκειται για εργαλείο της θρακικής λαογραφικής έρευνας, ώστε να 
συμβάλει στην ανάπτυξη και υποστήριξη των θρακικών λαογραφικών σπουδών, όπως και 
πράγματι έγινε στα χρόνια που μεσολάβησαν από την δημοσίευσή της μέχρι σήμερα.  
 
Κρίσεις: Η Πατρίδα 4965 (1996), σ. 4 [Αθ. Τσέτλακα] / Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde 101:4 (1998), σ. 538 [Walter Puchner] 
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Αναφορές: Αλή Ρόγγο, Παραμύθια και τραγούδια των Πομάκων της ορεινής Ξάνθης. Αθήνα 2005, σ. 
169. Θ. Μαλκίδης, «Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις και πολιτικές ως παράγοντες του μετασχηματισμού 
της ταυτότητας των Πομάκων της ελληνικής Θράκης (1930 - σήμερα)», στο Θ. Μαλκίδης - Ν. Κόκκας 
(επιμ.), Μετασχηματισμοί της συλλογικής ταυτότητας των Πομάκων. Ξάνθη 2006, σ. 114, 128 σημ. 55. 
Ν. Κόκκας, Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας 1. Ξάνθη 2004, σ. 6. Φ. Μαλκίδης, Αγροτική 
κοινωνιολογία. Ξάνθη 2001, σ. 136. Θ. Μαλκίδης, «Παραδοσιακός πολιτισμός και κοινωνική δομή της 
Ελληνικής Θράκης στις δεκαετίες του 1920 και του 1960», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Θράκη. 
Ιστορικές και λαογραφικές προσεγγίσεις του λαϊκού πολιτισμού της. Αθήνα 2006, σ. 90 σημ. 96. Il. 
Sotirchos, La Minorite Musulmane en Trace Occidentale. Bruxelles 1996, σ. 8 σημ. 14, σ. 9 σημ.16, σ. 
33. Κ. Τσιούμης, Οι Πομάκοι στο ελληνικό κράτος (1920-1950). Θεσσαλονίκη 1997, σ. 126. Παν. 
Κυρανούδης, «Τα ελληνικά στοιχεία στο λεξιλόγιο των Πομάκων», Ελληνική Διεθνής Γλώσσα. 
Thesaurus Linguae Graecae  4: 1 (1997), σ. 20 σημ. 2. Θ. Μουσόπουλος, Θρακών οικήσεις και 
κτίσματα λαμπρών καιρών μάρτυρες (15ος - 19ος αι.). Αθήνα 1998, σ. 78. Π. Κυρανούδης, «Οι Πομάκοι 
και η γλώσσα τους», Ελληνική Διαλεκτολογία 5 (1996-1998), σ. 185. Φ. Μαλκίδης, Για την αναγέννηση 
της Θράκης. Αλεξανδρούπολη 1998, σ. 105. Π. Κυρανούδης, «Τουρκικά οικωνύμια από τη Θράκη», 
Θρακική Επετηρίδα 10 (1995-1998), σ. 338 σημ. 54. Φ. Ασημακόπουλος, «Πομάκοι», Πρακτικά 
Συνεδρίου «Μειονότητες στην Ελλάδα». Αθήνα 2004, σ. 297. Φ. Μαλκίδης, Προσαρμογή και 
συγκρότηση της αγροτικής κοινωνίας στο ελλαδικό κράτος. Αλεξανδρούπολη 2001, σ. 255. Ν. Κόκκας - 
Ν. Κωνσταντινίδης - Ρ. Μεχμέταλη, Τα Πομακοχώρια της Θράκης. Αθήνα 2003, σ. 227. Ν. Κόκκας, 
«Γλώσσα και ποίηση στα πομάκικα δημοτικά τραγούδια», στο Αλή Ρόγγο, Πομάκικα δημοτικά 
τραγούδια της Θράκης 1. Ξάνθη 2002, σ. 61. Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, Το όμορο στη 
Ροδόπη. Λαϊκός θησαυρός Ξάνθης - Σμόλιαν. Ξάνθη 2008, σ. 155. Β. Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. 
Έννοιες – Μέθοδοι - Θεματικές. Αθήνα 2009, σ. 240 σημ. 7, σ. 477 σημ. 44. Φ. Μαλκίδης, «Το 
Ελληνοτουρκικό Μορφωτικό Σύμφωνο του 1968 και οι επιπτώσεις του στη Θράκη», Θρακική 
Επετηρίδα 11 (1999-2009), σ. 282. Γ. Ξεπαπαδάκος, Ρίζες Ελλήνων. Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος. 
Νησιώτες. Θράκες. Αθήνα 2009, σ. 141. Β. Πούχνερ, Θεωρητικά θεάτρου. Κριτικές παρατηρήσεις στις 
θεωρίες του θεατρικού φαινομένου. Η σημειωτική μέθοδος – Η ανθρωπολογική μέθοδος – Η 
φαινομενολογική μέθοδος. Αθήνα 2010, σ. 24 σημ. 9. Ek. Markou, La question identitaire et l’ 
education chez les Pomaques de Thrace Grecque. Paris 2001 (These de Doctorat: Ecole des Hautes 
Études en Sciences Sociales), σ. 175-176 σημ. 41, σ. 377. G. Hodl – M. Okuka – G. Krenn – L. Wieser 
– F. Bister, Lexikon der Sprachendes europäischen Ostens, Wieser 2002, σ. 393. Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), 
Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 526. Κ. Ζαφείρης, Συγκριτική 
ανάλυση των βιολογικών και κοινωνικών δομών απομονωμένων πληθυσμών του Ν. Ροδόπης. 
Κομοτηνή 2006 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 72, σ. 509. Φ. Μαλκίδης, «Βιβλιογραφία για τους Πομάκους», 
pomakohoria. blogspot. com. Φ. Μαλκίδης, «Βιβλιογραφία για τους Πομάκους»,  malkidis. blogspot. 
com. «Βασική βιβλιογραφία για τους Πομάκους», natpresh. blogspot. com. «Βιβλιογραφία για τη 
γλώσσα, την ιστορία και την παράδοση των Πομάκων», olympia. gr. Φ. Μαλκίδης, «Οι Πομάκοι της 
ελληνικής Θράκης. Κοινωνικές, πολιτικές και διεθνείς διαστάσεις», Ελληνική Διεθνής Γλώσσα 96-97 
(2014). Αφιέρωμα στους Πομάκους, σ. 49 σημ. 37 (ηλεκτρονική έκδοση – ανάρτηση www.odeg.gr) [= 
στον τόμο Θεοφ. Μαλκίδης (επιμ.), Θράκη. Μουσουλμανικές μειονότητες, Πομάκοι, εκπαίδευση και 
πολιτική. Ξάνθη 2015, σ. 112 σημ. 93]. Ελ. Λαζαρούδη, Πώς καταγράφουν τα προβλήματα και τις 
ανάγκες τους και ποιες στρατηγικές επίλυσης ακολουθούν ομάδες που κινδυνεύουν από κοινωνικό 
αποκλεισμό: Περίπτωση Πομάκων και παλιννοστούντων δήμου Σουφλίου. Θεσσαλονίκη 2006 (μεταπτ. 
διατρ.: ΑΠΘ), σ. 120. Θ. Μαλκίδης, Η πολιτική της Ελλάδας και της Τουρκίας για τη Θράκη μετά την 
ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Αθήνα 2000 (διδ. διατρ.: Πάντειο Πανεπιστήμιο), σ. 665. Φ. Μαλκίδης, «Η 
οικογένεια και η γυναίκα στην κοινωνία των μουσουλμανικών μειονοτήτων της ελληνικής Θράκης», 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 116 (2005), σ. 676. Κατ. Ταραμπατζή, Οι Πομάκοι: μια 
κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση (έρευνα στο χωριό Μύκη). Βόλος 2001 (διπλ. εργ.: Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας), σ. 71. Χ. Α. Βασιλειάδης, Η διαδικασία ανάπτυξης της κοινής τουριστικής συνείδησης και 
εικόνας σε περιφερειακούς προορισμούς. Πιλοτική περιοχή διερεύνησης: τα Πομακοχώρια του Νομού 
Ξάνθης. Θεσσαλονίκη – Ξάνθη 2000 – 2001 (μεταδιδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), σ. 211. A. 
C. Vassiliadis – J. G. Siomkos – A. Vassilikopoulou – J. Mylonakis, «Product Design Decisions for  
Developing New Tourist Destinations: The case of Rhodopi Mountain», Tourismos: An International 
Multidisciplinary Journal of Tourism 1: 1 (2006), σ. 95. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση 
των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 370. Παν. Τζουμέρκας, «Η προσωπικότητα και η 
επιστημονική προσφορά του καθηγητή Μανόλη Γερ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – 

http://www.odeg.gr/
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Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 96. Πέτρος Θεοχαρίδης, Ανέκδοτες ηχογραφήσεις στα Πομακοχώρια της Ξάνθης. Επιμέλεια – 
μετάφραση – Σχόλια: Φεχρή Ιμάμ – Νικ. Θ. Κόκκας. Μουσικές μεταγραφές: Ιω. Κακάρας. Ξάνθη 
2018, εκδ. Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Ν. Ξάνθης, σ. 26. 
 
 
49. Πάσχα των Ελλήνων. Ελληνικά λαϊκά έθιμα για τον εορτασμό του 
Πάσχα. Αθήνα 1996, σσ. 158 (εκδ. Ακρίτας) 
 
Περίληψη: Πρόκειται για ένα ανθολόγιο λαογραφικών περιγραφών και λογοτεχνικών 
κειμένων, που αναφέρονται στα ελληνικά έθιμα για τον εορτασμό του Πάσχα, από την 
περίοδο της εβδομάδας του Λαζάρου, ως την εβδομάδα της Διακαινησίμου. Προηγείται 
εισαγωγικό σημείωμα και έπονται τα βιβλιογραφικά στοιχεία των κειμένων που 
παρατίθενται. Το ανθολόγιο αυτό προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους μελετητές που θα 
ήθελαν να ασχοληθούν με τα ελληνικά πασχαλινά έθιμα, παραλλήλως δε αποτελεί εργαλείο 
εύκολης και ευχάριστης γνωριμίας τόσο των παιδιών όσο και του ευρύτερου αναγνωστικού 
κοινού με τον πλούτο της εθιμικής λαογραφίας μας. Γι’ αυτό και έχει προταθεί η χρήση του 
στην εκπαίδευση, ως πηγής άντλησης σχετικού υλικού προς μελέτη και σχολιασμό, 
παραλλήγλως δε έχει γνωρίσει ευρύτατη διάδοση στο πλατύτερο αναγνωστικό κοινό, καθώς 
δείχνουν τα βιβλιογραφικά στοιχεία της κυκλοφορίας του ως εντύπου. Η εκλαϊκευτική 
προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού μέσω κυρίως λογοτεχνικών περιγραφών εθίμων αποτελεί 
βασικό παράγοντα για την γνωριμία των αστικών και εν μέρει πολιτισμικά αλλοτριωμένων 
πληθυσμών με την παλαιά, πλούσια και πολύχρωμη ελληνική παράδοση, και κατά κύριο 
λόγο αυτό επιχειρείται στις σελίδες του μετά χείρας βιβλίου. 
 
Κρίσεις: Παρουσία 256 (1996), σ. 57 [Στ. Κεκρίδης] / Εκκλησιαστική Αλήθεια  413 (1996), 
σ. 6 [Γ. Θ. Πρίντζιπας] / Χανιώτικα Νέα (1999), σ. 33 [Δ. Κακαβελάκης] 
 
Αναφορές: Μαν. Γ. Σέργης, Έθιμα του Πάσχα από τη Θράκη. Κομοτηνή 2009, σ. 3 σημ. 7, σ. 10 σημ. 
88. Ευτυχία-Όλγα Σαριγιαννίδου, Ο λαϊκός πολιτισμός στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια των 
θρησκευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα 2011, σ. 92 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ). Μαρ. 
Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο 
(μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 76 σημ. 249, σ. 149 σημ. 561. Μαρία – 
Ιωάννα Κουκουλά, Τα έθιμα του Πάσχα στους Καθολικούς της Καλλονής Τήνου. Αθήνα 2015 (μεταπτ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 12, σ. 13, σ. 183. Μαρ. Κουζίνη, «‘Γιατί όχι το Βυζάντιο;’. Η θέση του ως 
συνεχιστή του ελληνικού πνεύματος στη συνείδηση των γάλλων λογίων επισκεπτών της Ελλάδας στα 
μέσα του 20ού αιώνα», Université «Paul Valéry», Montpellier III, Bulletin Officiel 6 (2002), σ. 8 σημ. 
30, σ. 11. Μ. Γ. Σέργης, «Έθιμα του Πάσχα από τη Θράκη», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Κ. Ζαφείρης – 
Ελ. Ναξίδου – Γιάνν. Μπακιρτζής – Andr. Farrington (επιμ.), Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της 
Θράκης. Κομοτηνή 2015, έκδ. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ – Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σ. 327 σημ. 9, 
σ. 307 σημ. 8 [ηλεκτρονική έκδοση]. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Η πολιτιστική ταυτότητα του σχολείου. 
Αθήνα 2012, σ. 248. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien 
– Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 128 σημ. 444. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση 
των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 52 σημ. 130, σ. 372. Ρέα Κακάμπουρα – 
Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη, Οπτική Εθνογραφία και Εκπαίδευση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και 
διδακτικές προτάσεις. Αθήνα 2018, σ. 199 σημ. 91, σ. 223, σ. 251. 
 
 
50. Ο νεομάρτυρας άγιος Γεώργιος ο εξ Εφέσου († 1801). Εισαγωγή – 
Αγιολογικά κείμενα – Ακολουθίες. Αθήνα 1996, σσ. 104 (εκδ. Ακρίτας) 
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Περίληψη: Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται τα αγιολογικά κείμενα και οι ακολουθίες για 
τον νεομάρτυρα Αγιο Γεώργιο τον εξ Εφέσου, ο οποίος τιμάται στη Σάμο, όπου βρίσκονται 
και τα λείψανά του, και όπου επίσης πέρασε ένα μέρος της ζωής του. Τα κείμενα αυτά 
συνοδεύονται από υπομνήματα και από μια σύντομη μελέτη για τον άγιο, την εποχή και τη 
διαμόρφωση της λατρείας του, από τις αρχές του 19ου αιώνα, οπότε μαρτύρησε, ως τις μέρες 
μας. Μέσα από τη σχολιασμένη συγκέντρωση αυτών των κειμένων αναδεικνύονται τόσο οι 
αλήθειες και οι πραγματικότητες που αφορούν τη συναξαριακή παράδοση του νεομάρτυρα, 
όσο και οι διάφορες χαλκεύσεις που επιχειρήθηκαν από τα μέσα του 20ού αιώνα και μετά, με 
σκοπό να ενισχυθεί η δήθεν άμεση σχέση του με τη Σάμο, όπου σήμερα τιμάται. Πρόκειται 
για μια ιδιαιτέρως χαρακτηριστική περίπτωση νεομάρτυρα, η λαϊκή λατρευτική τιμή του 
οποίου συνδέεται με ζητήματα που σχετίζονται τόσο με την τοπική ιστορική μνήμη και την 
πολιτισμική ταυτότητα, όσο και με διάφορες προσπάθειες επέμβασης και σχηματισμού 
παραδόσεων οι οποίες πριν δεν υπήρχαν, μέσα από την εκκλησιαστική λατρευτική πράξη και 
πρακτική. Γι’ αυτό και η μελέτη της περίπτωσης του αγίου αυτού έχει ευρύτερο ενδιαφέρον 
για τη συνολικότερη μελέτη της θέσης των νεομαρτύρων στην ιστορική μνήμη και στη λαϊκή 
λατρευτική παράδοση του λαού. Και τούτο επειδή τα κείμενα που δημοσιεύονται 
συμβάλλουν σημαντικά στη γνώση των πηγών και της εξέλιξης της νεομαρτυρολογικής 
βιβλιογραφίας, παραλλήλως δε φέρνουν στο φως νέα και άγνωστα συναξάρια νεομαρτύρων. 
Από την άλλη δε πλευρά, περιέχουν πλήθος λαογραφικών αναφορών, τόσο σχετικών με την 
θρησκευτική λαογραφία, όσο και με την μελέτη της ιστορικής καθημερινότητας του λαού 
μας, κατά τους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας. Παραλλήλως δε, τα κείμενα αυτά 
συμβάλλουν στη γνώση του σπουδαίου ζητήματος της θεμελίωσης και εξέλιξης της λαϊκής 
λατρευτικής τιμής για τους νεομάρτυρες, η έρευνα του οποίου είναι ακόμη σε εξέλιξη. Για 
τους λόγους αυτούς το παρόν βιβλίο έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την αγιολογία και 
την εκκλησιαστική ιστορία, αλλά και για την ελληνική θρησκευτική λαογραφία. 
 
Κρίσεις: Εκκλησιαστική Αλήθεια 420 (1996), σ. 4 [Γ. Θ. Πρίντζιπας] 
 
Αναφορές: Αρ. Βουγιούκας - Β. Δημητριάδης - Δ. Θρασυβούλου - Χρ. Λάνδρος - Λ. Ψαραύτη, Σάμος 
πατρίδα μου. Σάμος 1999, σ. 248, σ. 302. Σ. Α. Πασχαλίδης, Το υμναγιολογικό έργο των Κολλυβάδων. 
Συμβολή στη μελέτη της αγιολογικής γραμματείας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη 
2007, σ. 100 σημ. 11, σ. 201 σημ. 71. Αρ. Θεοδωρόπουλος, «Ο άγιος Γεώργιος ο εξ Εφέσου (1756-
1801). Ο τιμώμενος στη Σάμο ένδοξος νεομάρτυς της ιστορικής Εφέσου», www. imchiou. gr. Δημ. 
Στρατηγόπουλος, «Οι νεομάρτυρες στην ορθόδοξη μεταβυζαντινή υμνογραφία», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς 
αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 
2015, σ. 787 σημ. 56, σ. 792 σημ. 108, σ. 793 σημ. 109. Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Βιβλιοθήκη και Κέντρο 
Πληροφόρησης, Βιβλιογραφικό Δελτίο 3 (Ιανουάριος – Ιούνιος 2014). Κέρκυρα 2014, σ. 28 αρ. 281. 
 
 
51. Αντώνη Γιοκαρίνη, Άπαντα. Ποιήματα – πεζά – συνεντεύξεις – 
επιστολές (επιμέλεια – εισαγωγή – επιλεγόμενα Μ. Γ. Βαρβούνης). Αθήνα 
1996, σσ. 402 
 
Περίληψη: Πρόκειται για τη συνολική υπομνηματισμένη, όπου αυτό ήταν αναγκαίο, έκδοση 
των έργων ενός Σαμίου ποιητή του 20ού αιώνα κείμενα του οποίου υπάρχουν πολλές 
λαογραφικές πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στη Σάμο, από τον μεσοπόλεμο ως την 
δεκαετία του ' 80. Προηγείται εισαγωγή και έπονται επιλεγόμενα, που αφορούν τον ποιητή, 
το έργο και την εποχή του. Δεδομένου ότι ο Αντ. Γιοκαρίνης σχετίζεται άμεσα με την 
ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος προς τη Σάμο, από τη δεκαετία του ’60 και μετά, αλλά 
και με την καθιέρωση της πρώτης μορφής του Φεστιβάλ Σαμιώτικου Κρασιού, ενός θεσμού 
που εξελιγμένος και παραλλαγμένος υπάρχει ως και τις μέρες μας, η συγκέντρωση και η 
έκδοση των ποιημάτων του, αλλά και μαρτυριών για την εποχή κατά την οποία συντέθηκε το 
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έργο του, έχει και λαογραφική σημασία, υπό την έννοια της αστικής και της νεωτερικής 
λαογραφίας μας. Για τους λόγους αυτούς, η παρούσα έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
ως λαογραφική πηγή, καθώς συγκεντρώνει μαρτυρίες για μια ενδιαφέρουσα μεταβατική 
εποχή μετασχηματισμών και μεταλλαγών της παραδοσιακής κοινωνίας της Σάμου, στις πιο 
αστικές εκδοχές της, όπως αυτές εμφανίζονται στην πόλη της Σάμου και στο Καρλόβασι. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 3816, σ. 8 [Γερ. Κοσμάτος] 
 
Αναφορές : Μ. Γ. Σέργης, «Επανασημασιοδοτήσεις ενός ιστορικού μνημείου», Σαμιακές Μελέτες 5 
(2001-2002), σ. 336 σημ. 61, 62, σ. 337 σημ. 63, 64, σ. 340 σημ. 78, 79. Μ. Τριπερίνα, «Συμβολή στη 
μελέτη του ποιητικού έργου του Β. Ασλάνη», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 443 σημ. 3. Γερ. 
Κοσμάτος, « ‘Άπαντα’ του Αντώνη Γιοκαρίνη», Σαμιακόν Βήμα 3816 (20 Φεβρουαρίου 2012), σ. 8. 
Αλ. Σταθακιός, Παράδοση και εκμοντερνισμός στη σαμιακή κοινωνία. Σάμος 2000 (μεταπτ. διατρ.: 
Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ), σ. 65 σημ. 431, σ. 66 σημ. 443, σ. 95. M. G. Sergis, «The Shifts in the 
Significance of Symbolic Monuments: The case of the Lion of Samos», Balkan Studies 50 (2015), σ. 
229 σημ. 53, σ. 230 σημ. 55, 56, 57, σ. 235 σημ. 71, 72. 
 
 
52. Δημ. Πασχάλης, Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις του λαού της 
νήσου Άνδρου (εισαγωγή και επιστημονική εποπτεία Μ. Γ. Βαρβούνης). 
Άνδρος 1996, σσ. 253 (εκδ. Καΐρειος Βιβλιοθήκη Άνδρου – Ανδριακά 
Χρονικά 26)  
 
Περίληψη: Εκδίδεται εδώ η συλλογή παροιμιών του ιστορικού και παραδοσιακού 
λαογράφου της Άνδρου Δημητρίου Πασχάλη, με εισαγωγή και πίνακες κατάταξης των 
παροιμιών σύμφωνα με διάφορα σχετικά συστήματα που ισχύουν στη διαθνή παροιμιολογία, 
δηλαδή με εννοιλογικό και ειδολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε όλο αυτό το υλικό να είναι 
χρησιμοποιήσιμο από τους επιστημονικούς ερευνητές της λαογραφίας μας. Η συλλογή αυτή 
δεν αποτελεί μόνο ένα μνημείο της λαογραφίας της Άνδρου, αλλά συνιστά και μια ιστορική 
μαρτυρία για τον παροιμιακό λόγο του νησιού, αλλά και για τον ελληνικό έντεχνο λαϊκό 
λόγο ευρύτερα. Η έκδοση έτυχε της έγγραφης επιδοκιμασίας του κορυφαίου Έλληνα 
παροιμιογράφου καθηγητή Δ. Σ. Λουκάτου, όπως φαίνεται από το σημείωμα που ο ίδιος 
δημοσιεύει στον τόμο αυτό, έχει δε χρησιμοποιηθεί σε ειδικές παροιμιολογικές μελέτες 
συναδέλφων. Οι παροιμίες του Δημ. Πασχάλη που περιλαμβάνονται εδώ αποτελούν μια 
σημαντική πηγή υλικού για την τυπολογική, ιστορική, συγκριτική και εξελικτική μελέτη του 
ελληνικού παροιμιακού λόγου, δεδομένης της ανάγκης για την οριστική δημοσίευση ενός 
corpus των ελληνικών παροιμιών, έργο που ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα από τον 
«πατέρα» της ελληνικής λαογραφίας Ν. Γ. Πολίτη, έμεινε όμως ως τις μέρες μας ημιτελές και 
ανολοκλήρωτο. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 38 (1995-1997), σ. 156-159 [Αρ. Δουλαβέρας] 
 
Αναφορές: Θ. Κοροβίνης, Βωμολοχικές σκανδαλιστικές ελληνικές παροιμίες. Αθήνα 1998, σ. 14. Αρ. 
Δουλαβέρας, «Μία παροιμία της ορεινής Κορινθίας», Δελτίο Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών 25 
(1999). Αφιέρωμα στην κορινθιακή λαογραφία, σ. 77 σημ. 19. Δ. Ι. Πολέμης, «Κρητικο - Ανδριακά», 
Ενθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη. Ηράκλειο 2000, σ. 606. Αρ. Δουλαβέρας, «Συγκρότηση και 
λειτουργία της παραδοσιακής οικογένειας μέσα από τις παροιμίες του λαού μας», Φιλολογική 72 
(2000), σ. 50 σημ. 58. Αρ. Δουλαβέρας, Νεοελληνικός παροιμιακός λόγος. Θεσσαλονίκη 2010, σ. 172 
σημ. 58, σ. 223 σημ. 59, σ. 224 σημ. 69, σ. 231, σ. 244 σημ. 19, σ. 251. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο χρόνος 
στον παροιμιακό λόγο του λαού μας», Δελτίο Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών 41 (2007), σημ. 59, 69, 
σ. 112. Γ. Κ. Καπλάνογου – Μαρ. Γ. Καπλάνογλου, Παροιμίες της Κοζάνης. Θέματα – Χρήσεις – 
Ερμηνείες. Αθήνα 2012, σ. 221. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο χορός στον παροιμιακό λόγο του λαού μας», 
Αρχείο Ελληνικού Χορού [www. dancearchive. gr / article. 50]. Γ. Καψάλης, Τριακόσιες είκοσι πέντε 
συλλογές παροιμιών από την Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα 2018, σ. 29-30, σ. 330-332. Αρ. 
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Δουλαβέρας, «Η παιδεία, η μάθηση και η γνώση στον παροιμιακό λόγο του λαού μας», στο Τασούλα 
Τσιλιμένη – Ελ. Κονταξή – Ευγ. Σηφάκη (επιμ.), «Ηδονών ήδιον έπαινος». Θεωρήσεις της παιδικής – 
εφηβικής λογοτεχνίας. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Β. Δ. Αναγνωστόπουλο. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 
191. 
 
 
53. Παραμύθια της Θράκης. Αθήνα 1996, σσ. 79 (εκδ. Ακρίτας, Νέοι 
Ακρίτες, Παραδοσιακά παραμύθια, 4) 
 
Περίληψη: Πρόκειται για εκλαϊκευτική έκδοση παραμυθιών της Θράκης, στην οποία 
επιμελήθηκα την επιλογή των κειμένων και έγραψα το προλογικό σημείωμα. Τα παραμύθια 
ανθολογούνται από παλαιότερες εκδόσεις τους, και εικονογραφούνται καταλλήλως, ώστε να 
χρησιμεύουν κυρίως ως παιδικό ανάγνωσμα. Πρόκειται για μια αδρομερή παρουσίαση του 
παραμυθιακού πλούτου της Θράκης, η οποία γνώρισε εκδοτική επιτυχία, ενημερώνοντας το 
σχετικό αναγνωστικό κοινό για τα σημαντικά προϊόντα του παραμυθιακού λόγου της 
ελληνικής Θράκης, όχι μόνο της σημερινής ελληνικής, αλλά της μείζονος Θράκης του 
Γένους μας. Κυρίως δε πρόκειται για μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν τα λαϊκά 
παραμύθια της Θράκης στα πλαίσια της λογοτεχνίας για παιδιά, ώστε αυτά να γνωριστούν με 
τον λαϊκό πολιτισμό και τις παραδοσιακές αξίες μιας ακριτικής και πολιτισμικά 
πολυσημαντικής ελληνικής περιοχής. 
 
Κρίσεις: Ελεύθερος Τύπος (13-2-2000), σ. 5 [Σαρ. Καργάκος] 
 
Αναφορές: . Κ. Δ. Μαλαφάντης, Το παραμύθι στην εκπαίδευση. Αθήνα 2006, σ. 333. Χαρ. Φαράντος, 
«Πέντε ευβοϊκά παραμύθια», Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 33 (1998-2000), σ. 142 σημ. 30. Κυρ. 
Ντελόπουλος, «Συλλογές ελληνικών παραμυθιών», Η Καθημερινή (9 Ιουνίου 2002), ένθετο Επτά 
Ημέρες «Τα παραμύθια», σ. 30. Κ. Μαλαφάντης, Το παραμύθι στην εκπαίδευση. Ψυχοπαιδαγωγική 
διάσταση και αξιοποίηση. Αθήνα 2011, σ. 333. Ιουλ. Κούτνα, Τα παραμύθια της Αζοφικής: Καταγωγή, 
γλώσσα, αφηγηματικές και ψυχολογικές δομές. Αθήνα 2013, σ. 24. Sm. Papadopoulou, «A study of 
formulaic language in traditional Greek tales and its cultural implications in language teaching», Ana 
Dili Eğitimi Dergisi. Journal of Mother Tongue Education 4: 1 (2015), σ. 167, σ. 173. Κωνστ. 
Παπασταϊκούδη, Λαϊκά παραμύθια της Ανατολικής Ρωμυλίας (Καβακλή, Μικρό και Μεγάλο 
Μοναστήρι). Θεσσαλονίκη 2018, σ. 269. 
 
 
54. Νικόλαος Δημητρίου, Μελέτες και άρθρα. Ανατύπωση κειμένων 1927-
1996 (επιμέλεια – εισαγωγικά κείμενα Μ. Γ. Βαρβούνης). Αθήνα 1996, σσ. 
346 (εκδ. Πορεία) 
 
Περίληψη: Συγκεντρώνονται εδώ και δημοσιεύονται καταταγμένα σε κατηγορίες διάσπαρτα 
κείμενα του παραδοσιακού σπουδαίου λαογράφου της Σάμου Νικολάου Δημητρίου. 
Προηγείται εισαγωγή για το έργο και την προσωπικότητα του συγγραφέα, αναλυτική 
εργογραφία του, χρονολογικά καταγμένη, αλλά και οι πρώτες δημοσιεύσεις των κειμένων 
που συγκεντρώνονται στον τόμο αυτό. Η συγκέντωση των κειμένων είναι βιβλιογραφικά 
σημαντική, καθώς δίνει στον μελετητή την ευκαιρία να τα βρει χωρίς να προστρέχει σε 
σπάνιες και δυσεύρετες πρώτες εκδόσεις, αλλά και να σχηματίσει πλήρη εικόνα για το έργο 
και την προσφορά του σπουδαίου αυτού παραδοσιακού λαογράφου της Σάμου. Πρόκειται 
για μια έκδοση που έγινε στο πλαίσιο της ανάπτυξης των σαμιακών σπουδών. Τα άρθρα που 
συγκεντρώνονται εδώ αφορούν την ιστορία και το λαϊκό πολιτισμό, την εκπαιδευτική πράξη 
και πρακτική και γενικότερα κοινωνικά ζητήματα της Σάμου, μαζί δε με το επτάτομο 
λαογραφικό σύγγραμμα του ίδιου συγγραφέα μας δίνουν πλήρη εικόνα για την 
προσωπικότητα και το πολυσχιδές έργο του. 
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Κρίσεις: Demos 33:2 (1997), σ. 125 [Walter Puchner] 
 
Αναφορές: Ε. Πασχαλίδου, Η διδασκαλία του μαθήματος της Λαογραφίας. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 185 σημ. 2, σ. 217. 
 
 
55. Λαογραφική και δημογραφική φυσιογνωμία των θρακικών οικισμών. Η 
περίπτωση της Καρυδιάς του νομού Ροδόπης. Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 98 – 
σε συνεργασία με την Αναστασία Ιωαννίδου (εκδ. Αφών Κυριακίδη) 
 
Περίληψη: Στο μικρό αυτό βιβλίο περιλαμβάνονται κεφάλαια για την δημογραφία και την 
λαογραφική υπόσταση της καθημερινής ζωής στην Καρυδιά, ένα χωριό του νομού Ροδόπης 
κοντά στην Κομοτηνή. Ειδικότερα μάλιστα εξετάζεται εδώ η δημογραφική και πολιτισμική 
σχέση του χωριού με την πόλη της Κομοτηνής, ως παράδειγμα της σχέσης του χωριού με την 
πόλη στον σύγχρονο ελληνικό λαϊκό πολιτισμό γενικότερα. Το ερώτημα που τέθηκε στην 
αρχή ως υπόθεση εργασίας είναι κατά πόσον οι πληθυσμιακές αλλαγές επιδρούν επί των 
πολιτισμικών, και ιδιαίτερα των λαογραφικών φαινομένων. Για τη διερεύνησή του, 
μελετήθηκαν ποσοτικά και παοτυπώθηκαν οι δημογραφικές αλλαγές στο χωριό, με τις 
σχετικές τάσεις τους, και διαπιστώθηκε η μετακίνηση του πληθυσμού στα πλαίσια της 
εσωτερικής και της εξωτερικής μετανάστευσης. Κατόπιν εξετάστηκε η λαογραφική 
υπόσταση της τοπικής κοινωνίας, κυρίως ως προς ορισμένες εθιμικές πράξεις και ενέργειες, 
η παρουσία των οποίων στο χρόνο μελετήθηκε με βάση τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας. 
Ο συσχετισμός των δύο αυτών παραμέτρων έδειξε ότι τα λαογραφικά φαινόμενα, ιδιαίτερα 
μάλιστα οι μορφές της εθιμικής λαογραφίας και της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς επιρρεάζονται από τις αλλαγές του πληθυσμού, όχι τόσο στο επίπεδο των 
αντιλήψεων και των νοοτροπιών που υπόκεινται σε αυτές, όσο κυρίως ως προς την εκτέλεση 
και την εθιμική επανάληψή τους, στα πλαίσια του ετήσιου εορτολογικού κύκλου. Τούτο 
συμβαίνει, επειδή η τέλεσή τους απαιτεί την παρουσία ηλικιακά νέου, κατά κανόνα, 
πληθυσμού, η απουσία του οποίου οδηγεί στην απάλειψή τους και τελικά στην εξαφάνισή 
τους. Με τον τρόπο δε αυτό πιστοποιήθηκε η σχέση μεταξύ πληθυσμιακής σύνθεσης και 
εθίμων, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ευρύτερα ως εργαλείο ερμηνείας της διαχρονικής 
εξέλιξης ορισμένων μορφών της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Κρίσεις: Απόπλους 21-22 (2000), σ. 150 [Χρ. Λάνδρος] 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο. Αθήνα 2007, σ. 318. Μ. 
Γ. Σέργης, «Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Θράκη (1923-1930)», στο Μ. Γ. Βαρβούνης 
(επιμ.), Θράκη. Ιστορικές και λαογραφικές προσεγγίσεις του λαϊκού πολιτισμού της. Αθήνα 2006, σ. 382 
σημ. 81. Β. Λάντζιος, Η λειτουργικότητα του χορού στον κύκλο του αναστεναρισμού στο Κωστί της 
επαρχίας Σωζοαγαθουπόλεως ΒΑ Θράκης και στην Αγία Ελένη Σερρών. Αθήνα 2003 (διδ. διάτρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 308. Ath. Karanika, Yunanistan Trakya’si Bizans ve Post Bizans Dönemi Bibliyografyasi. 
Edirne 2017 (μεταπτ. διατρ.: Görsel Kültür Anabilim Dalı / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Trakya 
Üniversitesi), σ. 116. 
 
 
56. Λαϊκή αυτοβιογραφία και ιστορική πραγματικότητα. Η περίπτωση των 
απομνημονευμάτων του Σαμίου οπλαρχηγού Ιωάννη Γιαγά (1912-1925). 
Αθήνα 1997, σσ. 655 (εκδ. Δημιουργία) 
 
Περίληψη: Δημοσιεύονται εδώ σχολιασμένα τα απομνημονεύματα του Σαμίου οπλαρχηγού 
Ιωάννη Γιαγά, που αναφέρονται στην σαμιακή επανάσταση του 1912, στην ένωση του 
νησιού με το ελεύθερο ελληνικό κράτος και στην στάση των αδελφών Γιαγά, που συντάραξε 
τη Σάμο ως το 1925. Προηγείται εκτενής εισαγωγή για τα περιγραφόμενα γεγονότα και το 
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λαϊκό απομνημόνευμα, και έπεται εκτενής σχετική βιβλιογραφία. Πρόκειται για μια εκτενή 
και αναλυτική ιστορική πηγή για τη ζωή και τις ιστορικές συνισταμένες στη μεσοπολεμική 
Σάμο, ταυτοχρόνως δε για εξαίρετο δείγμα λαϊκής αυτοβιογραφίας, της οποίας μελετάται 
συστηματικά η σχέση με την ιστορική συγκυρία. Στην εκτενή εισαγωγή του τόμου, με βάση 
και τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, εξετάζονται θεωρητικά ζητήματα σχετικά με την 
αυτοβιογραφία και την προφορική ιστορία, αλλά και τη συλλογική μνήμη, και επιχειρείται η 
θεωρητική πλαισίωση των γραφομένων. Το εισαγωγικό αυτό μελέτημα αποτελεί ουσιαστικά 
μια μονογραφική προσέγγιση του ζητήματος, καθώς ξεφεύγει από τα ποσοτικά και ποιοτικά 
όρια μιας τυπικής εισαγωγής ενός επιμελητή έκδοσης, γι’ αυτό άλλωστε επιλέχθηκε και η 
συγκεκριμένη μορφή της έκδοσης των απομνημονευμάτων του Ιω. Γιαγά ως εργασίας του 
γράφοντος. Με την μελέτη αυτή ουσιαστικά ξεκίνησε η έρευνα σχετικά με τα τέσσερα 
κινήματα των αδελφών Γιαγά, από τον Μαραθόκαμπο της Σάμου, η οποία συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα με αμείωτους ρυθμούς, έχοντας φέρει στο φως πολλά και ενδιαφέροντα νέα στοιχεία 
για τη ζωή στο νησί την πρώτη δεκαπενταετία μετά την ένωσή του με το ελεύθερο ελληνικό 
κράτος, το Νοέμβριο του 1912. Παραλλήλως, στο εισαγωγικό μελέτημα διατυπώνονται 
παρατηρήσεις για την ιστορική και λαογραφική αξία των αυτοβιογραφικών κειμένων, αλλά 
και για τους όρους υπό τους οποίους θα πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται ως πηγές, από τη 
σχετική έρευνα. Τόσο το περιεχόμενο των δημοσιευόμενων και σχολιαζόμενων κειμένων, 
όσο και οι διαπιστώσεις του εισαγωγικού μελετήματος έγιναν ευμενώς δεκτά από την 
επιστημονική κοινότητα γνωρίζει ευρύτατη αποδοχή από τη σχετική επιστημονική 
κοινότητα, καθώς φανερώνει και το πλήθος των σχετικών ετεροαναφορών στο βιβλίο αυτό, 
οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια. 
 
Kρίσεις: Ελευθεροτυπία (28-3-1998), σ. 29 [Γ. Α. Κ.] / Απόπλους 18-20 (1999), σ. 361-362 
[Ελπ. Κατσικογιάννη] / Τρίτη Χιλιετία 45 (2010), σ. 15 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: Ν. Βαφέας, «Από τη ληστεία στο κοινωνικό κίνημα: η περίπτωση των Γιαγαδικών στη 
Σάμο», στο Χρ. Δερμεντζόπουλος - Β. Νιτσιάκος (επιμ.), Όψεις του λαϊκού πολιτισμού. Αθήνα 2007, σ. 
112 σημ. 7, σ. 121, σ. 129. Μ. Γκιόλιας, Παραδοσιακό δίκαιο και οικονομία του τσελιγκάτου. Αθήνα 
2004, σ. 144 σημ. 84. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία. Συναγωγή μελετών. 
Αθήνα 2006, σ. 291, σ. 356. Αγγ. Χατζημιχάλη, «Το προσφυγικό ζήτημα και το Καρλόβασι», 
Απόπλους 35-36 (2006), σ. 372 σημ. 28, 30. Ρ. Κακάμπουρα-Τίλη, «Λαϊκή αυτοβιογραφία και 
Λαογραφία», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Λογοτεχνία σήμερα. Όψεις, αναθεωρήσεις, προοπτικές». Αθήνα 
2004, σ. 590, σ. 594-595 σημ. 14, σ. 596. Ρ. Κακάμπουρα, Αφηγήσεις ζωής. Η βιογραφική προσέγγιση 
στη σύγχρονη λαογραφική έρευνα. Αθήνα 2008, σ. 473. Κ. Τσαρούχας, «Ο Μακεδονομάχος Αθαν. 
Σταυρούδης και η εκτέλεση του Ηγεμόνα Ανδρ. Κοπάση», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 469 
σημ.3. Στ. Κεκρίδης, «Η υπόθεση των Γιαγάδων: επαναστάτες ή ληστές;», Σαμιακές Μελέτες  6 (2003-
2004), σ. 119 σημ. 1, σ. 120 σημ. 4, σ. 121 σημ. 5, 6, σ. 122 σημ. 7, 8, 9, σ. 125 σημ. 17, 18, 20, 21, σ. 
126 σημ. 23, 25, 26, σ. 127 σημ. 30, 31. Αν. Παπακυπαρίσσης, «Όψεις της κοινωνικής ζωής της Σάμου 
από σύγχρονες αυτοβιογραφικές μαρτυρίες», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 262 σημ. 22. Στ. 
Κεκρίδης, «Τα απομνημονεύματα του Ιωάννη Γιαγά και η ιστορική αλήθεια», Σαμιακές Μελέτες 4 
(1999-2000), σ. 515, σ. 516, σ. 517. Σπ. Γαούτσης, Η Γαλλική Σχολή των Καλογραιών του Αγίου Ιωσήφ 
στη Σάμο. Αθήνα 2001, σ. 31 σημ. 61. V. Vafeas, Pouvoir et conflits dans l’ empire Ottoman. Florence 
1998, σ. 283 σημ. 9, σ. 284 σημ. 10, 11, σ. 287 σημ. 14, σ. 291 σημ. 21, 22, 23, σ. 292 σημ. 24, 25, 26, 
27, 28, σ. 296-297 σημ. 38, 39, σ. 293 σημ. 29-32, σ. 294 σημ. 33-35, σ. 315. Γ. Βοζίκας, «Αφηγήσεις- 
αναπαραστάσεις-ταυτότητες. Αγρότες Σερραίοι μιλούν για τη ζωή τους», Σερραϊκά Χρονικά 14 (2002), 
σ. 122 σημ. 7. Βασίλ. Τζανακάρης, Τα παλληκάρια τα καλά σύντροφοι τα σκοτώνουν. Αθήνα 2002, σ. 
448 σημ.1, σ. 419. Μ. Γ. Σέργης, «Από τη λαϊκή στη λογοτεχνική αυτοβιογραφία: η περίπτωση του 
Γερνάω επιτυχώς του Γ. Σκαμπαρδώνη (συμβολή στις σχέσεις της λαογραφίας με τη λογοτεχνία και 
την ιστορία)», στο Χρ. Βέικου (επιμ.), Λαογραφία και Ιστορία. Πανελλήνια ένωση Φιλολόγων. 
Σεμινάριο αρ. 29. Αθήνα 2003, σ. 130 σημ. 6. Αγγ. Χατζημιχάλη, «Η Σάμος κατά τη διάρκεια των 
βαλκανικών πολέμων», Απόπλους 29-30 (2003), σ. 90 σημ. 9, 21. Ντ. Κόγιας, «Κώστας Ρούκουνας ή 
Σαμιωτάκι (1904-1984)», Απόπλους 29-30 (2003), σ. 116-117 σημ. 29. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, 
Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2003, σ. 232. Δ. Ε. Ράπτης, «Νέα Κερασούντα Πρεβέζης: 
κληρονομιές και βιώματα σε μια σύγχρονη ποντιακή κοινότητα», στο Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πόντος. 
Θέματα Λαογραφίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αθήνα 2008, σ. 361 σημ. 4. Γ. Αν. Ρούμπης, «Μνήμες 
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και μαρτυρίες για τη χορευτική παράδοση της Πυρσόγιαννης Ιωαννίνων», Λαογραφία 41 (2007-2009), 
σ. 471 σημ. 16. Ν. Διονυσόπουλος (επιμ.), Η Σάμος στις 78 στροφές. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1918-
1958. Αθήνα 2009, σ. 173. Δ. Καραμηνάς, Οι σύντροφοι της πέτρας. Αυτοβιογραφία. Αθήνα 2010, σ. 
35 σημ. 1. R. Kakamboura, «Self-Representations in Greek Women’s Life Stories», στον τόμο 
Narratives across space and time: Transmissions and Adaptions. Proceedings of the 15th Congress of 
the International Society for Folk Narrative Research (June 21-27, 2009 Athens) 1. Athens 2014, σ. 
572. Ρ. Κακάμπουρα, «Εικόνες των Τούρκων μέσα από προσωπικές αφηγήσεις του ξεριζωμού 
Ελλήνων Μικρασιατών προσφύγων», στο Ευ. Γρ. Αυδίκος (επιμ.), Λαογραφικές αναγνώσεις στην 
Ελλάδα και την Τουρκία. Αθήνα 2012, σ. 22. Ρ. Κακάμπουρα, «Ο μικρασιατικός ξεριζωμός στις 
προσωπικές αφηγήσεις και τη λογοτεχνία», Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ‘Λαϊκός 
πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση – πεζογραφία - θέατρο)’. Αθήνα 2012, σ. 12 σημ. 4. Γ. Βοϊκλής, 
Σάμος: Σελίδες ιστορίας από τα προϊστορικά χρόνια ως τις μέρες μας. Αθήνα 2012, σ. 128. Ν. Βαφέας, 
Από τον Ληστή στον Αντάρτη. Τα ένοπλα κινήματα των Γιαγάδων στη Σάμο (1914-1925). Αθήνα 2012, 
σ. 60 σημ. 4, σ. 61 σημ. 7, σ. 64 σημ. 36, σ. 66 σημ. 43, σ. 67 σημ. 52, σ. 95 σημ. 31 - 37, σ. 96 σημ. 
39-40, σ. 97 σημ. 54, σ. 98 σημ. 55, 59-61, 63, σ. 99 σημ. 67, σ. 120 σημ. 17-21, σ. 121 σημ. 26-27, σ. 
156 σημ. 42, σ. 159 σημ. 89, σ. 180. Αγγ. Δηλανά, «Διαμαντής Κοκκινογένης», Φτεριάς 53 (2012), σ. 
3. Παρ. Κοψιδά-Βρεττού, «Λαογραφία και ιστορία - προφορική ιστορία, μικροϊστορία. 
Επιστημολογικές συγκλίσεις και ετερότητες», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 
509 σημ. 59. Ρέα Κακάμπουρα, «Ανιχνεύοντας το νόημα της παράδοσης μέσα από προσωπικές 
αφηγήσεις», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, 
θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 529 σημ. 9. Μ. Κόκκας, «Τα Γιαγαδικά», 
Άνεμος της Λέκκας 40 (2012), σ. 13-15. «Ιστορικά. Τα Γιαγαδικά», Άνεμος της Λέκκας 40 (2012), σ. 
10-14. 41 (2013), σ. 10-13. 42 (2013), σ. 12-14. 43 (2013), σ. 13-15. Αγγ. Χατζημιχάλη, «Η περίοδος 
της προσωρινής κυβέρνησης Σάμου, 1912-1914», Απόπλους 54-56 (2012), σ. 186 σημ. 7. Εμμ. Δημ. 
Γλυφός, Σπαθαραίων ιστορικά και παράδοση, (Αθήνα 2012), σ. 8. Γερ. Κοσμάτος, «Άνεμος της 
Λέκας», Σαμιακόν Βήμα 3898 (14 Οκτωβρίου 2013), σ. 2. Νικ. Καρπούζης, «Πρώιμη αστική 
λαογραφία: αναπαραστάσεις της ιστορίας και της κοινωνίας της νέας πρωτεύουσας (Αθήνα 1835) μέσα 
από το έργο του Πολύβιου Δημητρακόπουλου Η Δούκισσα της Πλακεντίας», στον τόμο Γ. Βοζίκας 
(επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση – 
πεζογραφία – θέατρο) 1. Αθήνα 2013, έκδ. Ακαδημία Αθηνών / Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας, σ. 638. Βασ. Τζανακάρης, Φώτης Γιαγκούλας: Ο απέθαντος και άλλες ληστρικές ιστορίες. 
Αθληνα 2013, σ. 577. Χρ. Λάνδρος, «Μηχανισμοί ενσωμάτωσης της Σάμου στην Ελλάδα. Η 
μεταβατική περίοδος 1912-1914», Πρακτικά Συνεδρίου «Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος: Η 
ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα». Σάμος 2014, σ. 36 σημ. 32. Δημ. Θρασυβούλου, «Οι κοινωνικοί 
ληστές της Σάμου», The Books’ Journal 24 (2012), σ. 90 σημ. 3. Παν. Καπροΐτη, Θέματα και μοτίβα 
εγκλεισμού νέας στον αγροτικό και τον αστικό πολιτισμό. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 28. Γ. 
Σούρτης, «Ημερολόγιο Ελευθερίας: Ικαρία 1912. Μέρος α΄», Ικαριακά 111 (2014), σ. 158. Λέανδρος Τ. 
Ρακιντζής, «Εμμ. Ρακιντζής. Ένας άγνωστος», Απόπλους 69 (2016), σ. 101. Μαν. Γιαννούτσος, 
Μικρασιάτες πρόσφυγες στη Σάμο (1922 – 1040): κοινωνική ένταξη, οικονομική δραστηριότητα, πολιτική 
συμπεριφορά. Ρέθυμνο 2016 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Κρήτης), σ. 226 σημ. 602, σ. 227 σημ. 603, 604, 
σ. 228 σημ. 607, σ. 229 σημ. 611, σ. 368. «Κίνημα των Γιαγάδων», www. el. wikipedia. org. Χρ. 
Τσανασίδης, Κωνσταντίνος Τσανασίδης: ένας σύγχρονος λαϊκός ζωγράφος στη Σιάτιστα Κοζάνης. 
Αθήνα 2017 (μεταπ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 56 σημ. 168, σ. 188. N. Vafeas, «Bandity and Separatism in the 
Greek island of Samos (1914 – 1925)», Chronica Mundi 11: 1 (2016), σ. 172. Χρ. Τσανασίδης, Η 
λαϊκή ζωγραφική στη Σιάτιστα. Από τον ζωγραφικό διάκοσμο των αρχοντικών (18ος – 19ος αι.) στη 
σύγχρονη προσωπική λαϊκή ζωγραφική του Κωνσταντίνου Τσανασίδη. Αθήνα 2017, σ. 247. Π. 
Αρταβάνης, Η Σάμος που αγάπησα. Αθήνα 2018, σ. 315. 
 
 
57. Γεώργιος Μ. Μοσχολιός, Πορεία. Απομνημονεύματα (εισαγωγή – 
επιμέλεια Μ. Γ. Βαρβούνης). Κομοτηνή 1997, σσ. 95 (εκδ. Παρατηρητής) 
 
Περίληψη: Μετά από σύντομη εισαγωγή, δημοσιεύονται και σχολιάζονται εδώ τα 
απομνημονεύματα του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Γεωργίου Μοσχολιού, ως συμβολή 
στην έκδοση και αξιοποίηση των πηγών της ταραγμένης, για την ελληνική ιστορία, δεκαετίας 
1940-1950, που επέδρασε άμεσα και πάνω στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, στο σύνολό του. 
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Στην εισαγωγή, αλλά και στις σημειώσεις του τόμου, εξετάζονται θεωρητικά ζητήματα 
σχετικά με την αυτοβιογραφία και την προφορική ιστορία, αλλά και τη συλλογική μνήμη, 
και επιχειρείται η θεωρητική πλαισίωση των γραφομένων. Με τον τρόπο αυτό  αφενός μεν 
διατυπώνονται παρατηρήσεις για την ιστορική και λαογραφική αξία των αυτοβιογραφικών 
κειμένων, αλλά και για τους όρους υπό τους οποίους θα πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται ως 
πηγές, αφετέρου δε με βάση τη σχετική έρευνα αναδεικνύεται και προσφέρεται στην 
επιστήμη μια σημαντική ιστορική πηγή για την ταραγμένη πολεμική δεκαετία 1940-1950, η 
οποία πέρα από τα ιστορικά στοιχεία περιλαμβάνει και πολλές σημαντικές λαογραφικές 
πληροφορίες, σχετικές με την παραδοσιακή καθημερινότητα, τα ήθη και τα έθιμα στις 
κρίσιμες εκείνες περιόδους μετάβασης και μετασχηματισμού για τον ελληνικό λαϊκό 
πολιτισμό. Ιδιαίτερα μάλιστα η εντατική σύγχρονή μας ενασχόλιση με τις ιστορικές πηγές 
της περιόδου αυτής θέτει ζητήματα ιστορικής και συλλογικής μνήμης, πιστότητας και 
ασυνείδητης επεξεργασίας των δεδομένων, που αποτελούν κρίσιμα ζητούμενα της σχετικής 
επιστημονικής έρευνας, στην οποία προσφέρεται και το παρόν κείμενο. 
 
Kρίσεις: Ακρόπολις (14-3-1999), σ. 37 [Γ. Παπαϊωσήφ] 
 
 
58. Λουκιανός, Φιλοψευδής ή Απιστών (εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια Μ. 
Γ. Βαρβούνης). Αθήνα 1998 (εκδ. Πατάκη, σειρά: Τα Μικρά), σσ. 67 - 2004 
(β΄ έκδοση), σσ. 71 (εκδ. Πατάκη, σειρά: Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς, 9) 
 
Περίληψη: Μετά την εισαγωγή παρατίθεται το κείμενο του διαλόγου αυτού του Λουκιανού, 
με μετάφραση και λαογραφικά σχόλια. Η επιλογή του κειμένου έγινε λόγω των πολλών 
λαογραφικών στοιχείων που περιλαμβάνει, και τα οποία το καθιστούν υποδειγματικό 
παράδειγμα για την διδασκαλία της ελληνικής λαογραφίας μέσα από τις αρχαίες ελληνικές 
πηγές. Η ανθρωπολογική και λαογραφική προσέγγιση και ερμηνεία των αρχαιοελληνικών 
πηγών αποτελεί σήμερα ζητούμενο της επιστήμης, και υπηρετείται τόσο με την μετάφραση 
του κειμένου, όσο και, κυρίως, με τα σχόλια που το συνοδεύουν. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι με 
το κείμενο αυτό του Λουκιανού έχουν ασχοληθεί πολλοί ειδικοί μελετητές της λαογραφίας 
και της θρησκειολογίας, επισημαίνοντας ότι πολλές από τις πληροφορίες που διασώζει έχουν 
επιβιώσει ως πολιτισμικές συνέχειες ή ως αρχετυπικά στοιχεία του μύθου και της 
λατρευτικής ζωής, ως και τις μέρες μας, τόσο στην ελληνική παράδοση, όσο και στο λαϊκό 
πολιτισμό και άλλων ευρωπαϊκών και μη λαών, καθώς η μελέτη της σχετικής πλούσιας 
βιβλιογραφίας αποδεικνύει. 
 
Αναφορές: Παν. Καμπάνης, Τα φυλακτά της ύστερης αρχαιότητας. Η διατήρηση και ο μετασχηματισμός 
τους από τη χριστιανική κοινωνία. Βόλος 2012 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), σ. 214. 
 
 
59. Η ανακάλυψη του Βυζαντίου στο χώρο της ελληνικής λαογραφίας. 
Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 52 (εκδ. Βάνιας) 
 
Περίληψη: Στον μικρό αυτό τόμο εξετάζεται η σταδιακή στροφή των Ελλήνων λαογράφων 
προς τις βυζαντινές πηγές, οι ιδεολογικές συνισταμένες με βάση τις οποίες η ελληνική 
λαογραφία χρησιμοποίησε και εξέτασε τα βυζαντινά κείμενα και συστηματοποιείται η 
σχετική βιβλιογραφική παραγωγή, ώστε ο ερευνητής να βοηθηθεί για να οργανώσει την 
μελλοντική δική του λαογραφική προσέγγιση στα λαογραφικώς ενδιαφέροντα κείμενα της 
βυζαντινής περιόδου. Μέσω της μελέτης των κειμένων, αναδεικνύεται η ιστορική υπόσταση 
ορισμένων βυζαντινών κειμένων και των λαογραφικών φαινομένων που υπαινίσσονται ή 
περιγράφουν, παραλλήλως δε έρχεται στο φως η σημασία της ανθρωπολογικής, εθνολογικής 
και λαογραφικής μελέτης των μεσαιωνικών ελληνικών και λατινικών πηγών. Πρόκειται για 
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μια πτυχή της ιστορικής λαογραφίας που δεν ασκείται πλέον, κυρίως λόγω των δυσκολιών 
που παρουσιάζει και του κόπου που απαιτεί, η οποία όμως παραλλήλως είναι ιδιαιτέρως 
σπουδαία, καθώς υποστηρίζει την μελέτη των πολιτισμικών φαινομένων στο χρόνο, και την 
ανάδειξη της ιστορικότητας που χαρακτηρίζει ορισμένα από αυτά. Με βάση τη φιλολογική 
αλλά και τη λαογραφική βιβλιογραφία, απομονώνονται οι πληροφορίες αυτές, σχολιάζονται, 
εξετάζονται συγκριτικά και αξιοποιούνται, με στόχο την πληρέστερη γνώση όχι μόνο της 
παραδοσιακής καθημερινότητας κατά την βυζαντινή περίοδο, αλλά και της ιστορικής πορείας 
και διαχρονικής εξέλιξης ορισμένων σημαντικών δεδομένων του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού, ορισμένα εκ των οποίων υφίστανται εν χρήσει μέχρι και τις μέρες μας. Τη 
σταδιακή ανακάλυψη και αξιοποίηση των βυζαντινών πηγών, αλλά και την ανάπτυξη και 
εξέλιξη της σχετικής με τη λαογραφική αξιοποίησή τους μεθοδολογίας, με βάση το έργο 
σχετικών Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών, παρακολουθεί κριτικά το βιβλίο αυτό, στο 
τέλος του οποίου παρατίθεται και σχετική εκτενής βιβλιογραφία. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 94 (2001), σ. 448 [T. Kolias] / Südost-Forschungen 58 
(1999), σ. 498-500 [W. Puchner] / Demos 34: 2 (2000), σ. 91-93 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, «Ψυχαγωγία και διασκέδαση στην αστική κοινότητα της Σάμου κατά τη 
δεκαετία 1930-1939», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 220 σημ. 73. Μ. Γ. Σέργης, Εφημερίδες και 
λαογραφία. Αθήνα 1999 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 465. Αθ. Π. Παπαδόπουλος, Οι λαϊκές περί θανάτου 
δοξασίες και τα ταφικά έθιμα των Ελλήνων από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη 2007, σ. 398. 
Στ. Γιαγκάζογλου, Ο βυζαντινός κόσμος και πολιτισμός μέσα από την τέχνη της εικόνας. Διαθεματικό 
σχέδιο εργασίας. Αθήνα 2009, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σ. 12. Στ. Λαμπάκης, «Η λαϊκή παράδοση», 
Θησαυρίσματα 39-40 (2009-2010), σ. 476 σημ. 21. Αρ. Δουλαβέρας, «Βυζάντιο – Τουρκοκρατία. 
Νεοελληνική ταυτότητα και Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), 
Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 84 σημ. 13, σ. 
85 σημ. 16, σ. 85-86 σημ. 18, σ. 87 σημ. 22, σ. 88 σημ. 33, σ. 89 σημ. 36, 39. Μ. Γ. Σέργης, 
«Λαογραφία και πολιτική: ο Στίλπων Κυριακίδης μέσα από ένα σχετικώς άγνωστο κείμενό του. 
Προεκτάσεις σε ιδεολογίες του Μεσοπολέμου», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 
168 σημ. 50. Μ. Γ. Σέργης, «Παράλληλες πορείες και σταθμοί της ελληνικής και της ρουμανικής 
Λαογραφίας (τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα). Ενδεικτικές επισημάνσεις», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης 
– Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. 
Αθήνα 2012, σ. 880 σημ. 52. Ν. Δημητρίου, «Παραδοσιακά επαγγέλματα και ασχολίες», Χρονικό 
Πολίτη 153 (27 Φεβρουαρίου 2011), σ. 22. Γ. Χ. Κούζας, Οι ζητιάνοι στον αστικό χώρο. Μελέτη μιας 
περιθωριακής ομάδας στο Δήμο Περιστερίου. Λαογραφική εξέταση. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 
132 σημ. 374, σ. 516. Ευφρ. Ζαχαριάδου, Η διαλογικότητα του Μπαχτίν και η ανάγνωση του 
Καραγκιόζη. Κομοτηνή 2010 (μεταπτ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 103. Γ. Χ. Κούζας, «‘Ίδιαι κοινωνίαι’. 
Λαογραφία και περιθωριοποιημένες ομάδες: από τη μερική σύλληψη στην ολιστική προσέγγιση των 
φαινομένων της κοινωνικής περιθωριοποίησης», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 235 σημ. 15. Μηνάς 
Αλ. Αλεξιάδης, «Τέταρτη Σεμιναριακή Διάλεξη Λαογραφίας αφιερωμένη στη μνήμη του καθηγητή Γ. 
Κ. Σπυριδάκη. Προλόγισμα», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 412 σημ. 3. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική 
Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 22 σημ. 17, σ. 23 σημ. 20, 22, σ. 24 σημ. 26, σ. 26 σημ. 40, 
σ. 27 σημ. 43, σ. 43. Μ. Γ. Σέργης, Αστική Λαογραφία. Αναπαραστάσεις της Αθήνας (1880-1896) στο 
συγγραφικό έργο του Μιχαήλ Μητσάκη: χώρος, κοινωνία, πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα 2016, σ. 786. 
Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90 
σημ. 9. Γ. Χ. Κούζας, Η επαιτεία στην πόλη. Μορφές οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης – ταυτότητες. 
Αθήνα 2017, σ. 181 σημ. 247. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. 
Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 110. 
 
 
60. Οι καμινάδες της Σάμου. Συμβολή στη μελέτη της αιγαιοπελαγίτικης 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Αθήνα 1998, σσ. 221 (εκδ. Γρηγόρη) 
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Περίληψη: Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα, καταγράφονται εδώ και μελετώνται οι 
καμινάδες της παραδοσιακής σαμιακής αρχιτεκτονικής, τόσο από λειτουργική και δομική, 
όσο και από μορφολογική άποψη. Εξετάζονται τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή τους, τα σχήματα που τους δίνονται, τα έθιμα και οι δοξασίες που σχετίζονται 
με αυτές, αλλά και γίνονται συγκρίσεις με ανάλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία άλλων – 
νησιωτικών κατά κανόνα – ελληνικών περιοχών. Εξετάζονται η κατασκευή των κορνών και 
των απολήξεών τους, η διακοσμητική και χρηστική διάσταση της κατασκευής τους, τα υλικά 
και οι διακοσμήσεις τους, αλλά και γενικότερα η πραγματική και συμβολική χρήση της 
εστίας και του εστιακού πυρός, που σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή και την χρήση 
τους. Η μελέτη στηρίζεται σε συστηματική και πολύχρονη επιτόπια έρευνα σε χωριά και 
οικισμούς της Σάμου, προβαίνει δε σε μια τυπολογική κατάταξη των καμινάδων, η οποία θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τη μελέτη ανάλογου υλικού από άλλα ελληνικά νησιά. 
Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και για το λειτουργικό σκέλος της μελέτης, στο οποίο 
εξετάζονται όχι μόνο η δόμηση αλλά και η χρήση των καμινάδων, πραγματική και 
συμβολική. Πρόκειται για συμβολή στην ισχνή σχετική ελληνική βιβλιογραφία, η οποία 
παρατίθεται στο τέλος, μέσω της οποίας προωθείται η γνώση τόσο της αιγαιοπελαγίτικης 
ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, όσο και της ελληνικής παραδοσιακής καθημερινότητας. 
 
Αναφορές: «Αρχιπέλαγος. Ενδεικτική βιβλιογραφία», www. old. eyploia. gr:  Εύπλοια. gr: e-περιοδικό 
του δικτύου Αιγαίου. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien 
– Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 316 σημ. 55. 
 
 
61. Η παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των συγχρόνων του στο έργο 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Αθήνα 1998, σσ. 135 – σε συνεργασία με 
την Νικολέτα Σουλιωτάκη (εκδ. Αρμός) 
 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται οι πληροφορίες που αφορούν ζητήματα παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς, τόσο στα σκιαθίτικα, όσο και στα αθηναϊκά ηθογραφικά 
διηγήματα, αλλά και στα μυθιστορήματα και την υπόλοιπη συγγραφική παραγωγή, του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το πλούσιο αυτό υλικό κατανέμεται σε κατηγορίες και 
μελετάται συγκριτικά, ενώ στο τέλος διατυπώνονται παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον 
οποίο τα στοιχεία της θρησκευτικής λαογραφίας χρησιμοποιούνται από τον κορυφαίο 
Έλληνα πεζογράφο. Στη μελέτη αυτή εξετάζεται επίσης κατά πόσον οι ορθόδοξες 
εκκλησιαστικές πνευματικές ρίζες του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη επέδρασαν πάνω στον 
τρόπο με τον οποίο αυτός περιέγραψε και σχολίασε τα έθιμα της ελληνικής λαϊκής λατρείας, 
με τα οποία συχνά ασχολείται στα διηγήματά του. Συγκρίνονται οι διαφαινόμενες σχετικές 
απόψεις του με ανάλογες μνείες εκκλησιαστικών βιβλίων και κειμένων, και διαπιστώνεται 
ότι η ρίζα της στάσης του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη έναντι των φαινομένων της ελληνικής 
θρησκευτικής λαογραφίας είναι βαθύτατα και ουσιαστικά και εσωτερικά ορθόδοξη, γεγονός 
που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν τα κείμενά του χρησιμοποιούνται ως πηγές από την 
επιστήμη της Λαογραφίας. Εκτός από τη σχετική βιβλιογραφία, παρατίθεται στο τέλος και 
εκτενής πίνακας με τα σχετικά λογοτεχνικά κείμενα του Αλ. Παπαδιαμάντη και τις 
κατηγορίες λαογραφικών πληροφοριών που περιέχουν. Πρόκειται για μια μελέτη των 
λογοτεχνικών πηγών της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας, η οποία ταυτοχρόνως ερευνά 
και ορισμένα ζητήματα σχετικά με τις πηγές, τις επιδράσεις και τις επιρροές του 
παπαδιαμαντικού έργου. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 623 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Θανάσης Β. Κούγκουλος, «Ηθογραφικό διήγημα και έξω ελληνισμός στον ύστερο 19ο 
αιώνα: η περίπτωση του Νικολάου Β. Φαρδύ από τη Σαμοθράκη», στο Αστέριος Αργυρίου (επιμ.), 
Πρακτικά Β΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών «Η Ελλάδα των Νησιών από τη 
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Φραγκοκρατία ως σήμερα», Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών – Τμήμα Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρεθύμνο 10 – 12 Μαΐου 2002, 1. Αθήνα 2004: Ελληνικά Γράμματα, σ. 306 
σημ. 26. Αντ. Μαρμαρινός, Ο ιερός χώρος στην πόλη. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: ΕΜΠ), σ. 279. Αντ. 
Μαρμαρινός, «Ο ιερός χώρος στην πόλη: Συμπεράσματα», Τεχνικά Χρονικά (2004), σ. 16. π. Κ. 
Καλλιανός, Σεργιάνι σε ξεχασμένα μονοπάτια. Κλήμα 2002, σ. 55 σημ. 112. Δ. Προύσαλης, 
Παραμυθολογικά στοιχεία στο διήγημα του Αλ. Παπαδιαμάντη ‘Οι Ελαφροΐσκιωτοι’. Αθήνα 2010 
(μεταπτ. διατρ.: ΠΤΔΕ / Πανεπιστημίου Αθηνών), σ. 13. Β. Πανταζής, «Η ‘ευχή’ ως ‘ευλογία’ στην 
παπαδιαμαντική ορθόδοξη ανθρωπολογία: διδακτική πρόταση για το μάθημα των θρησκευτικών», 
Παιδαγωγικός Λόγος 3 (2009), σ. 17 σημ. 13. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. 
Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά 
Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 
Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή 
χώρο», σ. 259, σ. 274. Παν. Υφαντής, «Ανώνυμη αγιότητα γένους θηλυκού στον Αλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη», Κονδυλοφόρος 10 (2011), σ. 46. Δημ. Παπαγεωργίου, «Τοπωνύμια περιοχής 
Βελεστίνου», Υπέρεια Δ. Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί – Βελεστίνο – Ρήγας», Αθήνα 2006, 
σ. 339 σημ. 22. π. Κ. Καλλιανός, «Συμβολή στην ιστορία των ναών της Γλώσσας Σκοπέλου», 
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 53 (2008), σ. 239 σημ. 40. π. Κ. Καλλιανός, «Περί ενορίας ο λόγος», Σύναξη 
111 (2011), σ. 78 σημ. 4, σ. 89 σημ. 15, 16. Χρ. Καπαγερίδης, Λαογραφία και λογοτεχνία. Διαθεματικές 
προσεγγίσεις του λαϊκού πολιτισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα 2014 (μεταπτ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 137. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 222, σ. 235. Ν. 
Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90 σημ. 
9. Ι. Ε. Στεφανής, Ερμηνευτικό λεξικό (αντι)θρησκευτικής ορολογίας, www. lexicostefani. gr (2018).  
 
 
62. Αγία Τριάδα Παγώνδα. Ιστορικά και λαογραφικά μιας σαμιακής ενορίας. 
Αθήνα 1999, σσ. 53 (εκδ. Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Παγώνδα Σάμου) 
 
Περίληψη: Μελετάται και παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή, τα κειμήλια, οι επιγραφές 
και οι λαϊκές λατρευτικές συνήθειες και πρακτικές που σχετίζονται με την συγκεκριμένη 
ενορία ενός χωριού της Σάμου, και τα πανηγύρια της, ώστε να εξεταστεί, τελικά, ο τρόπος 
συγκρότησης και λειτουργίας της ενορίας στα πλαίσια του συγκεκριμένου νησιωτικού 
οικισμού. Παρουσιάζονται συστηματικά τα κειμήλια και οι επιγραφές τους, τα παλαίτυπα 
βιβλία της ενοριακής βιβλιοθήκης και οι ενθυμήσεις τους, αλλά και οι δραστηριότητες της 
ενορίας αυτής κατά την διάρκεια του ετήσιου εορτολογικού κύκλου. Η μελέτη των ενοριών 
και του ενοριακού συστήματος αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική θρησκευτική 
λαογραφία, δεδομένου ότι μέσα από τις ενορίες εκφράζονται και αποτυπώνονται πολλές και 
σημαντικές μορφές του λαϊκού θρησκευτικού βίου, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την 
ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. Μέσα από τις ενορίες διαμορφώνεται και παρουσιάζεται 
μεγάλο μέρος της εθιμικής δραστηριότητας των ορθοδόξων χριστιανών της χώρας μας, αλλά 
και της ελληνικής διασποράς ανά τον κόσμο. Γι’ αυτό και η ιστορική και πολιτισμική μελέτη 
τοων ενοριών και του ενοριακού έργου ενδιαφέρει άμεσα την ελληνική θρησκευτική 
λαογραφία, στην ιστορική και συγχρονική προοπτική της. Από την άποψη αυτή, η παρούσα 
μελέτη αποτελεί συμβολή στην έρευνα της σαμιακής θρησκευτικής λαογραφίας. 
 
Κρίσεις: Σαμιακές Μελέτες 4 (1999-2000), σ. 556-557 [Μ. Τριπερίνα] / Χαραυγή 221 (18-9-
1999), σ. 5 [Κ. Τζίχας] 
 
Αναφορές: Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν 
Μυλωνοπούλου – Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα 
οθωνικά χρόνια 1833 – 1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Μ. Γ. Σέργης, «Το 
λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 
– Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 112. 
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63. Λαϊκή λατρεία και αφιερωτική πρακτική στην Τήλο. Σχόλια για την 
οικονομική βάση της παραδοσιακής θρησκευτικότητας. Ρόδος 1999, σσ. 253 
(εκδ. Δήμος Τήλου) 
 
Περίληψη: Με βάση επιτόπια, βιβλιογραφική και αρχειακή έρευνα, και με όργανο τη 
σχολιασμένη έκδοση ορισμένων εκκλησιαστικών και μοναστηριακών πηγών της Τήλου, 
εξετάζεται διεξοδικά η οικονομική σχέση του πιστού με την Εκκλησία στο νησί αυτό των 
Δωδεκανήσων, και διατυπώνονται παρατηρήσεις, γενικότερα, για την οικονομική βάση της 
λαϊκής και παραδοσιακής θρησκευτικότητας, στον ελληνικό νησιωτικό χώρο. Ο κλάδος της 
θρησκευτικής λαογραφίας, που πρόσφατα άρχισε να καλλιεργείται επιστημονικά και στη 
χώρα μας, κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας. Το γεγονός αυτό 
είναι καθοριστικό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις λαϊκές εκδηλώσεις που 
μελετά, αλλά και για τη θέση που κατέχει στο πλαίσιο της σύγχρονής μας μελέτης του 
λαϊκού πολιτισμού. Δύο από αυτές τις πτυχές, που σχετίζονται τόσο με την έννοια και το 
περιεχόμενο της θρησκευτικής λαογραφίας, όσο και με τη θέση του υλικού πολιτισμού σε 
ένα θέμα που άπτεται κυρίως του πνευματικού βίου του λαού, εξετάζονται στη συνέχεια 
λεπτομερώς, με στόχο να σχηματιστεί το περίγραμμα μελέτης των ζητημάτων που 
σχετίζονται με την θρησκευτική λαογραφία, στο σύνολό της. Η λαϊκή θρησκευτικότητα 
αποτελεί πραγματικότητα με ευρύτατη διάδοση, και διαχρονική ισχύ. Σε κάθε εποχή υπάρχει, 
κοντά στην «επίσημη» θρησκεία, και εκείνη που ασκείται από τον λαό, παράλληλα με την 
πρώτη. Η «επίσημη» και η «λαϊκή» θρησκεία αποτελούν καταστάσεις σύμβιες και 
παράλληλες, που ωστόσο συχνά επικαλύπτονται και εφάπτονται. Ο ελληνικός λαός τιμούσε 
πάντοτε τους αγίους, την Παναγία και τις μεγάλες εορτές του ετήσιου εορτολογικού κύκλου 
με πανηγύρια, όπου συνδυάζονταν το πνευματικό μέρος της πανηγύρεως, η λατρευτική ζωή 
και η λειτουργική τιμή με πλευρές της κοινωνικής ζωής, όπως η ψυχαγωγία, η σύσφιξη των 
κοινωνικών σχέσεων, ακόμη και οικονομικές συναλλαγές ή συμφωνίες. Η λαϊκή 
θρησκευτικότητα έχει άμεση εξάρτηση από την οικονομική υπόσταση των πιστών και την 
ανάλογη σχέση τους με τα ναϊκά ιδρύματα και τα βασικά σεβάσματα της λαϊκής λατρείας 
τους. Την σχέση αυτή, με βάση το ενδεικτικό παράδειγμα της Τήλου, διερευνά και η 
παρούσα μελέτη. 
 
Κρίσεις: Η Ροδιακή 16373 (1999), σ. 45 [Κ. Νικολάκης] / Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde 103: 3 (2000), σ. 381-382 [Walter Puchner] / Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 616-
617 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Ελ. Ζαχαρίου-Μαμαλίγκα, Τα πανηγύρια στη Σύμη. Ρόδος 2005, σ. 89. Κ. Πρωτοπαπά, 
Έθιμα του παραδοσιακού γάμου στην Κύπρο 1. Λευκωσία 2005, σ. 15 σημ. 2. Ελ. Ζαχαρίου-
Μαμαλίγκα, «Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πανορμίτης και οι Συμιακοί», Λαογραφία 39 (1998-2003), σ. 
365. Χ. Μ. Κουτελάκης, Τήλος νήσος: Άρωμα Αμαράκινο. Η ιστορία του νησιού και των ανθρώπων του 
- εξιστόρηση δια παραθεμάτων και τεκμηρίων 1. Αθήνα 2008, σ. 26. Καλλ. Πρωτοπαπά, Έθιμα της 
γέννησης στην παραδοσιακή κοινωνία της Κύπρου. Λευκωσία 2009, σ. 15 σημ. 1, σ. 625. Καλλ. 
Πρωτοπαπά, Τα έθιμα του θανάτου στην παραδοσιακή κοινωνία της Κύπρου. Λευκωσία 2012, σ. 19 
σημ. 4, σ. 531. Αγγ. Σινάνης, «Ταξίδια στην άλλη Ελλάδα 10 (2008)», www. elladosperiigisis. gr. W. 
Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, 
Böhlau Verlag, σ. 380 σημ. 292. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του 
Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 112. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η 
συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο 
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες 
και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 136 σημ. 1. 
 
 

http://www.elladosperiigisis.gr/
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64. Όψεις του παραδοσιακού πολιτισμού της Θράκης. Ξάνθη 2000, σσ. 26 
(εκδ. Σύλλογος Ποντίων Νομού Ξάνθης) 
 
Περίληψη: Γίνεται περιληπτική αναφορά στις κυριότερες μορφές της θρακικής λαογραφίας, 
κατά τις κατηγορίες των λαογραφικών φαινομένων, με επίκεντρο κυρίως τον λαϊκό 
πολιτισμό όπως αυτός υπάρχει στο νομό της Ξάνθης, με στόχο την ουσιαστική γνωριμία του 
αναγνώστη με τα κυριότερα γνωρίσματα και τις σημαντικότερες εκφράσεις του θρακικού 
λαϊκού πολιτισμού, ευρύτερα. Στόχος του δημοσιεύματος είναι η απομόνωση και η μελέτη 
των κυριότερων μορφών της θρακικής λαογραφίας, τόσο στον υλικό και τον κοινωνικό, όσο 
και στον πνευματικό βίο του λαού. Τα παραδείγματα αντλούνται κυρίως από την Δυτική 
Θράκη, τόσο από εντόπιους θρακικούς πληθυσμούς, όσο και από πρόσφυγες της επριοχής, οι 
οποίοι εγκαταστάθηκαν εδώ κατά τη δεκαετία του ’20, κατά κύριο λόγο από την Ανατολική 
και τη Βόρεια Θράκη. Με βάση ορισμένα έθιμα και τη σχετική πλούσια βιβλιογραφία 
σκιαγραφούνται οι απολύτως χαρακτηριστικές μορφές της θρακικής λαογραφίας, που δίνουν 
τον βασικό τόνο στην εθιμική ζωή και στην παραδοσιακή καθημερινότητα των κατοίκων της 
περιοχής. Γι’ αυτό και το δημοσίευμα αυτό μπορεί να εκληφθεί και ως μικρή εισαγωγή στη 
σπουδή του λαϊκού πολιτισμού της Ελληνικής Θράκης, με τις πολυποίκιλλες και 
πολυσύνθετες εθιμικές και πολιτισμικές μορφές και εκδηλώσεις του. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 618-619 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / Τρίτη Χιλιετία 45 
(2010), σ. 15 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: Θρακική Βιβλιογραφία. Αλεξανδρούπολη 2003, σ. 17. Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και 
Παράδοσης, Το όμορο στη Ροδόπη. Λαϊκός θησαυρός Ξάνθης - Σμόλιαν. Ξάνθη 2008, σ. 155. Δ. 
Δαμιανού, «Σχέσεις παραγωγής και πώλησης του σουσαμιού στη Θράκη», στον τόμο Κατ. Κορρέ-
Ζωγράφου – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου «Η έρευνα και διδασκαλία του 
υλικού πολιτισμού των νεωτέρων χρόνων στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αθήνα 2010, σ. 118. Κ. 
Σημαιοφορίδης – Δημ. Κουτρούλας, «Οδηγός – Βιβλιογραφία Προσανατολισμού», στον τόμο Αθ. 
Αγγελόπουλος (επιμ.), Θράκη. Ιστορία – Πολιτισμός – Τέχνη 2. Παιδεία – Λαογραφία – Τέχνη. 
Θεσσαλονίκη 2011, σ. 246. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», 
Απόπλους 69 (2016), σ. 90 σημ. 9. Πέτρος Θεοχαρίδης, Ανέκδοτες ηχογραφήσεις στα Πομακοχώρια της 
Ξάνθης. Επιμέλεια – μετάφραση – Σχόλια: Φεχρή Ιμάμ – Νικ. Θ. Κόκκας. Μουσικές μεταγραφές: Ιω. 
Κακάρας. Ξάνθη 2018, εκδ. Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Ν. Ξάνθης, σ. 26. 
 
 
65. Λαογραφικά στη «Σύνοψη Χρονική» του Κωνσταντίνου Μανασσή (12ος 
αι.). Αθήνα 2001, σσ. 132 (εκδ. Ελληνικά Γράμματα) 
 
Περίληψη: Μετά από την συστηματική αποδελτίωση των λαογραφικών στοιχείων που 
υπάρχουν στην χρονογραφία αυτή του Κωνσταντίνου Μανασσή, γίνεται συγκριτική μελέτη 
και ιστορική ταυτοποίησή τους, με στόχο τελικά να προκύψουν τεκμηριωμένες πληροφορίες 
για την καθημερινή ζωή και τον λαϊκό πνευματικό βίο των Βυζαντινών, αλλά και χρήσιμα 
συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέας χειρίστηκε και χρησιμοποίησε τον 
λαϊκό πολιτισμό της εποχής του. Η βυζαντινή λαογραφία είναι μια πτυχή της ιστορικής 
λαογραφίας που δεν ασκείται πλέον, κυρίως λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει και του 
κόπου που απαιτεί, η οποία όμως παραλλήλως είναι ιδιαιτέρως σπουδαία, καθώς υποστηρίζει 
την μελέτη των πολιτισμικών φαινομένων στο χρόνο, και την ανάδειξη της ιστορικότητας 
που χαρακτηρίζει ορισμένα από αυτά. Με βάση τη φιλολογική αλλά και τη λαογραφική 
βιβλιογραφία, απομονώνονται οι πληροφορίες αυτές, σχολιάζονται, εξετάζονται συγκριτικά 
και αξιοποιούνται, με στόχο την πληρέστερη γνώση όχι μόνο της παραδοσιακής 
καθημερινότητας κατά την βυζαντινή περίοδο, αλλά και της ιστορικής πορείας και 
διαχρονικής εξέλιξης ορισμένων σημαντικών δεδομένων του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, 
ορισμένα εκ των οποίων υφίστανται εν χρήσει μέχρι και τις μέρες μας. Στην μεθοδολογική 



 216 

αυτή κατεύθυνση κινείται και η παρούσα μελέτη, στην οποία αναδεικνύονται και μελετώνται 
τα λαογραφικά στοιχεία μιας χαρακτηριστικής βυζαντινής χρονογραφίας του 12ου αιώνα, 
συνταγμένης από έναν εξέχοντα λόγιο της εποχής, ο οποίος όμως ενσωμάτωσε στο έργο του 
πολλά και ποικίλα λαογραφικά στοιχεία, από την παραδοσιακή καθημερινότητα της εποχής 
του. 
 
Κρίσεις: Παρνασσός 43 (2001), σ. 476-478 [Μαν. Σέργης] / Südost-Forschungen 63-64 
(2004-2005), σ. 625-626 [W. Puchner] / Byzantion 74 (2004), σ. 306 [P. Yiannopoulos] / 
Byzantinische Zeitschrift 101: 1 (2008), σ. 309 [F. Tinnefeld] 
 
Αναφορές: Byzantinische Zeitschrift 101 (2008), σ. 539. Αρ. Δουλαβέρας, Νεοελληνικός παροιμιακός 
λόγος. Θεσσαλονίκη 2010, σ. 32 σημ. 71, σ. 253. Απ. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και 
χρονογράφοι 3. (11ος - 12ος αι.). Αθήνα 2009, σ. 556. R. Tocci, Byzantinische Zeitschrift 102 (2009), σ. 
520. Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Βιβλιογραφικό Δελτίο 3 
(Ιανουάριος – Ιούνιος 2014). Κέρκυρα 2014, σ. 56 αρ. 398. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. 
Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90 σημ. 9. Γ. Κακαλίδης, Οι πηγές της 
αφήγησης της Κοσμοποιΐας στη «Χρονική Σύνοψη» του Κωνσταντίνου Μανασσή. Θεσσαλονίκη 2012 
(μεταπτ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 20, σ. 89 σημ. 1, σ. 91 σημ. 2, σ. 92 σημ. 1, σ. 94 σημ. 2, σ. 96 σημ. 3, σ. 
101 σημ. 1, σ. 103 σημ. 1. 
 
 
66. Εισαγωγικά στη Λαογραφία. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Ξάνθη 2002, 
2006 (β΄ έκδοση), 2009 (γ΄ έκδοση), σσ. 103 (εκδ. Σπανίδη) 
 
Περίληψη: Μικρό τεύχος με τις πανεπιστημιακές παραδόσεις του μαθήματος «Εισαγωγή 
στη Λαογραφία», όπως αυτό διδάσκεται στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ορισμό και το 
περιεχόμενο της επιστήμης της λαογραφίας, τα σχήματα κατάταξης του λαογραφικού υλικού, 
τους ερασιτέχνες λαογράφους και το έργο τους, τις μεθόδους με τις οποίες εργάζεται ο 
λαογράφος και το έργο των παλαιότερων επιστημόνων λαογράφων, ειδικότερα δε για τη 
στάση που τήρησαν απέναντι στο πρόβλημα των πολιτισμικών συνεχειών και των 
επιβιώσεων, αλλά και για τη θέση της σύγχρονης λαογραφίας απέναντι στο ίδιο αυτό ζήτημα. 
Ιδιαίτερη είναι επίσης η αναφορά στις εξελίξεις της λαογραφίας σε διεθνές επίπεδο, στις 
θεωρίες και στις πρακτικές της επιστήμης, που επέδρασαν άμεσα πάνω στην εξέλιξη της 
λαογραφίας στην Ελλάδα, αλλά και στις θέσεις των λαογράφων πάνω στις γενικότερες 
θεωρίες πολιτισμού, που χρησιμοποιήθηκαν συχνά ως εργαλεία για την μελέτη των 
φαινομένων και των εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού, τόσο στη χώρα μας, όσο και 
ευρύτερα. Παρέχονται λοιπόν στο βιβλίο αυτό ορισμένες σημαντικές πληροφορίες και 
διαπιστώσεις για την πορεία και την φυσιογνωμία της επιστήμης της λαογραφίας, χρήσιμες 
και για εισαγωγική μελέτη της λαογραφίας, των μορφών και των τρόπων που ασκεί το 
επιστημονικό της έργο. Πρόκειται για επεξεργασμένη, και μερικώς συμπληρωμένη, μορφή 
του δημοσιεύματος Ι.3, για το οποίο έγινε λόγος προηγουμένως. 
 
Κρίσεις: Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008), σ. 808-810 [Γ. Κούζας] 
 
Αναφορές: Γαρ. Θεοδωρίδου, «Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος: μνήμη, ιστορία, συνολικότητα», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, 
μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 279 σημ. 161, σ. 282 σημ. 172. Γαρ. Θεοδωρίδου, «Η 
σημασία του χώρου στη σύγχρονη Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 
489 σημ. 11, 12, σ. 491 σημ. 17, 19. К. Боцоглу, «РОЛЬ ЭТНОГАФИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ РУССКО МУ ЯЗЫКУ ГРЕКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ», στον τόμο М. В. 
Ломоносова (επιμ.), Московский государственный университет. Имени, III Международный 
научно-практический форум «Языки. Культуры. Перевод», Издательство Московского 
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университета 2015, σ. 340. Βασίλ. Δαλκαβούκης, Γράφοντας ανάμεσα. Εθνογραφικές δοκιμές με 
αφορμή το Ζαγόρι. Θεσσαλονίκη 2015, σ. 78, σ. 194. Ευφρ. Παπαχρήστου, Ο ρόλος των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας στην εποχή της νεωτερικότητας. Καστοριά 2006 (πτυχ. εργ.: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας / 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας), σ. 110. Αντ. Κούρτογλου, Η επιτόπια έρευνα και η 
χαρτογραφική μέθοδος αποτύπωσης και μελέτης. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ - Facoltà di 
Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 18. Maria Eugenia bela Nuez 
Pérez, La creation de l’ identité nationale en Grèce et au Japon aux XVIIIème et XIXème siècles. 
Bordeaux 2013 (διδ. διατρ.: Université Michel de Montaigne), σ. 576. Ελ. Αναστασιάδη-Τυχόλα, 
Μοναστηράκι Δράμας (Δράνοβα). Ταξίδι στην ιστορία και τη λαογραφία του τόπου. Δράμα 2017, σ. 138 
σημ. 2, σ. 236. 
 
 
67. Προσκυνητάρια της Σάμου. Αθήνα 2002, σσ. 38 (εκδ. Τοπική Ένωση 
Δήμων και Κοινοτήτων Σάμου) 
 
Περίληψη: Μελετάται η κατασκευή, η λειτουργικότητα και η μορφολογία των 
προσκυνηταριών που υπάρχουν στους δρόμους της Σάμου, μαζί με ορισμένες παρατηρήσεις 
για την εθιμική χρήση τους, στα πλαίσια της λαϊκής θρησκευτικότητας των Σαμίων. Τα 
προσκυνητάρια αποτελούν βασικές μορφές εκδήλωσης της εξωεκκλησιαστικής λαϊκής 
λατρείας του ελληνικού λαού, και βρίκσονται διάσπαρτα στην ύπαιθρο, υποδεικνύοντας 
τόπους ατυχημάτων ή ταμάτων, δρόμους για μονές και ναούς, ακόμη και εξυπηρετώντας 
σκοπούς συλλογικής χρημάτων για κάποιο υπό ανέγερση ναό. Στην μελέτη αυτή, με βάση 
ένα ιδιαιτέρως πλούσιο φωτογραφικό υλικό παρουσιάζονται τα προσκυνητάρια της Σάμου 
και ο τρόπος με τον οποίο αυτά εντάσσονται και λειτουργούν στην ελληνική λαϊκή 
θρησκευτικότητα. Στο τέλος συγκεντρώνεται πλούσια σχετική βιβλιογραφία, που αφορά 
ανάλογες μορφές διαφόρων ελληνικών περιοχών, και η οποία χρησιμοποιείται στην μελέτη 
αυτή. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Έντυπη διαφήμιση και λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2014 [Ινστιτούτο 
Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου, Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων αρ. 4], σ. 62 σημ. 18, σ. 137.  Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, «Έντυπη διαφήμιση και λαογραφία», στον τόμο στον τόμο Μαν. Γ. Βαρβούνης – Μαν. Γ. 
Σέργης – Δέσπ. Δαμιανού – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της 
παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις 
τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 2016, Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος 
Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 69 σημ. 17. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το 
έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 95-96 σημ. 15. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δίκαιο και λαϊκός 
πολιτισμός. Αθήνα 2017, σ. 79 σημ. 185. 
 
 
68. Η μονή του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στην Πάτμο και η Σάμος. 
Οικονομικές επαφές και πνευματικές παρακαταθήκες. Αθήνα 2004, σσ. 318 
(εκδ. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου) 
 
Περίληψη: Μέσα από έγγραφα και επιγραφές σκιαγραφούνται οι στενές σχέσεις της Σάμου 
με τη μονή της Πάτμου, τόσο στο επίπεδο των πέντε μετοχίων που αυτή έχει στο νησί, όσο 
και όσον αφορά τους πάτμιους μοναχούς που έδρασαν στη Σάμο, την παρουσία και το έργο 
των Σαμίων αδελφών της μονής, τις πνευματικές σχέσεις των δύο νησιών και τα έθιμα της  
σαμιακής λαϊκής λατρείας που σχετίζονται με το μοναστήρι της Πάτμου, ώστε να 
παρουσιαστεί κατά το δυνατόν πληρέστερα η πατμιακή συμβολή στη διαμόρφωση της 
σαμιακής λαϊκής και ορθόδοξης πνευματικότητας. Η εξέταση των βιβλιογραφικών 
αναφορών και του σχετικού πλούσιου αρχειακού υλικού οδηγεί σε μια σειρά 
συμπερασμάτων, που ανιχνεύουν και ερμηνεύουν τις σχέσεις αυτές, παραλλήλως δε 
υποστηρίζουν την άποψη ότι η μονή της Πάτμου λειτούργησε, και στο επίπεδο της 
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θρησκευτικής λαογραφίας, ως πραγματικός πνευματικός φάρος της Ανατολικής Μεσογείου, 
και των ορθοδόξων πληθυσμών των νησιών της. Ειδικότερα για την περίπτωση της Σάμου, η 
ποσοτική και ποιτική μελέτη του υλικού φέρνει στο φως ζητήματα της τοπικής ιστορίας και 
λαογραφίας, αλλά και αναδεικνύει πρόσωπα και γεγονότα, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 
στην πνευματική συγκρότηση του Γένους, και μάλιστα στα δύσκολα χρόνια της οθωμανικής 
κατάκτησης, κατά τα οποία διαμορφώθηκε η πνευματική φυσιογνωμία και η πολιτισμική 
ενότητα της Ρωμηοσύνης, στην οποία και στηρίχθηκε η κατοπινή διάρθρωση και 
συγκρότηση του ελληνικού έθνους. Στην διαδικασία αυτή, η Ορθόδοξη Εκκλησία, και εν 
προκειμένω η μονή της Πάτμου, είχε πραγματικά πρωταγωνιστικό ρόλο, και αυτό 
αναδεικνύεται μέσω μιας ολόκληρης σειράς περιστατικών και προσωπικών παραδειγμάτων 
και υποδειγμάτων ζωής, που εξατάζονται λεπτομερώς στην παρούσα μελέτη.   
 
Κρίσεις: Απόπλους 33-34 (2005), σ. 228-230 [Χρ. Λάνδρος] / Παρνασσός 46 (2004), σ. 448-
450 [Μαν. Σέργης] / Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 824-826 [Στ. Κεκρίδης] / Σαμιακόν 
Βήμα 3845 (24 Σεπτεμβρίου 2012), σ. 3 [Γερ. Κοσμάτος] / Σαμιακός Τύπος 636 (1 
Οκτωβρίου 2012), σ. 19 [Ν. Βαλεοντής] 
 
Αναφορές: Ελ. Ζαχαριάδου, «Στην Πάτμο το δέκατο έκτο αιώνα. Ο καραβοκύρης κι επιχειρηματίας 
Διάκος της Κρητικής», Ο Ερανιστής 28 (2011), σ. 78 σημ. 40, σ. 86 σημ. 73, σ. 90 σημ. 83. Dr. 
Fourlas, «Theology – Θεολογία - Theologie», www.drfourlas.de / doc / theo. doc. «Κληρονομικό δίκαιο 
– Διαθήκες», www. postbyzlaw / bibliography / inheritance – law.  Στ. Μουζάκης, «Η διαθήκη του ‘κυρ 
Νικολαου Αναγνώστη υιού του μακαρίτου κυρ διακόνου της Κρητικής’. Μια άλλη ανάγνωση», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 64 σημ. 10, σ. 66 σημ. 20, σ. 76 σημ. 65, σ. 83 σημ. 95. Μηνάς 
Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της 
Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 147 σημ. 35. 
 
 
69. Η λαογραφική φυσιογνωμία του θρακικού δήμου Αιγείρου. Κομοτηνή 
2004, σσ. 120 (εκδ. Δήμος Αιγείρου)    
 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό προέρχεται από συστηματική επιτόπια έρευνα του συγγραφέα 
στα χωριά του δήμου Αιγείρου, που ανήκει στο νομό Ροδόπης. Στα επιμέρους κεφάλαια, 
μελετώνται οι χαρακτηριστικές λαογραφικές εκδηλώσεις και εκφάνσεις κάθε χωριού, ενώ 
στο τέλος διατυπώνονται συμπεράσματα για τη γενικότερη λαογραφική φυσιογνωμία της 
περιοχής και για τη σχέση ανάμεσα στους παρατηρούμενους μετασχηματισμούς των 
λαογραφικών φαινομένων και τις δημογραφικές διακυμάνσεις των χωριών αυτών. Πρόκειται 
για έναν προσφυγικό θρακικό καποδιστριακό δήμο, που συγκεντρώνει στα χωριά που 
περιλαμβάνει πρόσφυγες από την Ανατολική και τη Βόρεια Θράκη, αλλά και 
μουσουλμάνους, Σαρακατσάνους, ακόμη και κατοίκους με καταγωγή από τα νησιά του 
Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα από πολιτισμική άποψη αυτή 
πληθυσμιακή μείξη μελετάται μέσα από μια σειρά εθίμων και τελετουργιών, αλλά και με 
βάση μορφές του έντεχνου λαϊκού λόγου των κατοίκων, με στόχο τελικά να αποτυπωθεί και 
να μελετηθεί η πολιτισμική φυσιογνωμία ενός μεικτού θρακικού δήμου, αλλά και οι νέες 
πολιτισμικές μορφές, οι λαογραφικές «στοχαστικές προσαρμογές», στις οποίες οδήγησε η 
κατ’ αρχάς αναγκαστική αυτή συνύπαρξη, η οποία με το πέρασμα των χρόνων εξελίχθηκε σε 
μια απολύτως αρμονική, αλλά και λαογραφικά δημιουργική, συμβίωση, που υποστήριξε 
ενδιαφέροντες πολιτισμικούς μετασχηματισμούς, αλλά και την δημιουργία νέων εθίμων. 
 
Κρίσεις: Ο Χρόνος 11083 (1-12-2004), σ. 2 [Κατ. Μουρτζίνη] / Παρνασσός 46 (2004), σ. 
445-447 [Μαν. Σέργης] / Θρακικά 15-62 (2005-2007), σ. 409-412 [Στ. Ν. Κεκρίδης] / 
Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 621-622 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / Τρίτη Χιλιετία 45 (2010), σ. 
15 [Γ. Πετρόπουλος] / Θρακικά 16-17 (2008-2010), σ. 159-161 [Στ. Κεκρίδης] 

http://www.drfourlas.de/
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Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο (μέσα 19ου αιώνα - 
1922): Γέννηση – Γάμος - Θάνατος. Αθήνα 2007, σ. 51 σημ. 71, σ. 318. M. G. Sergis, «Dog sacrifice in 
ancient and modern Greece: from the sacrifice ritual to Dog torture (Kynomartyrion)», Folklore. 
Electronic Journal of Folklore  45 (2010), σ. 87. Μ. Γ. Σέργης, «Σκέψεις για την οργάνωση, την 
ιστορική διαμόρφωση, τη σημασία και την ταξική πρόσληψη των λαϊκών δρωμένων, με αφορμή την 
Σκ’λουδηυτέρα (Κυνομαρτύριο) στη Σάμο (τέλη 19ου αι.)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): 
Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας 
κ. Ευσεβίου, σ. 56 σημ. 18, 19. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού 
κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), 
σ. 232 σημ. 894. Ana Isabel Fernandez Galvin, Canciones populares neogriegas de muerte en Tracia. 
Universidad de Granada 2014 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Γρανάδας), σ. 403. Αθ. Αλεξίου, Θρακικές 
λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες των Χριστουγέννων. Κομοτηνή 2015, σ. 16. Μαρία – Κλεοπάτρα 
Λαγκουβάρδου, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες και δοξασίες στον ελλαδικό χώρο για τον άγιο 
Δημήτριο. Κομοτηνή 2016 (πτυχ. εργ.: ΤΙΕ / ΔΠΘ), σ. 19 σημ. 45, σ. 21 σημ. 56, σ. 49. Ευ. Θωμαδάκη 
– Αθ. Αλεξίου, «Σχόλια στα ελληνικά κείμενα», Ερευνητικό Πρόγραμμα «Βελτίωση των ηχητικών 
πολιτιστικών δεσμών μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη» (ΕΟΧ GR07 / 3768) – 
Υποέργο 02 «Γλωσσολογική έρευνα, αποτίμηση και διάχυση αποτελεσμάτων», ΠΕ1: Γλωσσολογική 
έρευνα – Παραδοτέο Π.1.4: Συνοδευτικό επεξηγηματικό υλικό, σ. 64. Φιλ. Αϊτατόγλου, Η βιωματική 
προσέγγιση στην επιτόπια λαογραφική έρευνα. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ - Facoltà di Scienze 
della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 12. Παντελεήμων Μουτάφης, 
Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της 
Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 140 σημ. 490. 
 
 
70. Λαϊκά παραμύθια της Θράκης (πρόλογος: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης). Αθήνα 
2005, σσ. 185 (εκδ. Εν Πλω) 
 
Περίληψη: Εκδίδονται και σχολιάζονται λαϊκά παραμύθια της Θράκης, από το «Λαογραφικό 
Αρχείο» του καθηγητή και ακαδημαϊκού Γεωργίου Α. Μέγα, το οποίο βρίσκεται στην 
Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Προηγείται σχετική εισαγωγή, ενώ η έκδοση 
συμπληρώνεται με σύντομα ειδικά παραμυθολογικά σχόλια, ώστε να λειτουργεί τόσο ως 
συλλογή για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, όσο και ως δημοσίευση για το ειδικό 
επιστημονικό λαογραφικό κοινό. Τα μέχρι τώρα ανέκδοτα αυτά παραμύθια αποτελούν 
ενδιαφέρον υλικό για τον υπό σύνθεση κατάλογο των ελληνικών παραμυθιών, παραλλήλως 
δε συμπληρώνουν τη γνώση μας για τον παραμυθιακό λόγο και τον έντεχνο λαϊκό λόγο των 
Θρακών. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την κατάταξη του υλικού κατά το διεθνές σύστημα 
A. Aarne – St. Thompson, τα νέα και ανέκδοτα αυτά παραμύθια της Θράκης προσφέρονται 
στην επιστημονική έρευνα, καθώς πλαισιώνονται και από σύντομα επιστημονικά σχόλια, με 
βάση τα οποία μπορούν να ερμηνευθούν και να χρησιμοποιηθούν από τη σύγχρονη 
λαογραφία μας. Παραλλήλως δε αναδεικνύεται η αξία του υλικού που συγκέντρωσε δια των 
σπουδαστών και των φοιτητών του ο Γ. Μέγας, και το οποίο παραμένει στο σύνολό του 
σχεδόν ανέκδοτο, αν και πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί σε επιστημονικές 
παραμυθολογικές μελέτες. 
 
Κρίσεις: Η Καθημερινή 25954 (13-4-2005), σ. 2 [Ελ. Μπίστικα] / Ελευθεροτυπία (1-5-2005), 
σ. 84 [Κ. Σάρρος] / Αντιφωνητής 170 (4-5-2005), σ. 6 [Κ. Καραΐσκος] / Τα Νέα (25/26-6-
2005), σ. 38 / Τύπος της Κυριακής – Πολιτιστικό Ένθετο (22-1-2006), σ. 22 [Φ. 
Χρονόπουλος] / Νέμεσις (Ιούνιος 2005), σ. 120 / Ο Χρόνος (14-4-2005), σ. 5 / Τα Νειάτα 356 
(Ιούλιος-Αύγουστος 2007), σ. 137 [Ιω. Μενούνος] / Fabula 48: 1-2 (2007), σ. 134 [W. 
Puchner] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 559-560 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Κ. Δ. Μαλαφάντης, Το παραμύθι στην εκπαίδευση. Αθήνα 2006, σ. 333. Ν. Κόκκας, «Η 
προφορική παράδοση των Πομάκων της Ροδόπης», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Θράκη. Ιστορικές και 
λαογραφικές προσεγγίσεις του λαϊκού πολιτισμού της. Αθήνα 2006, σ. 276 σημ. 22. Ρ. Παναγούλια-
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Τριαρίδου, Ο μύθος της Άλκηστης και το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι, με έμφαση στις παραλλαγές της 
Θράκης. Αθήνα 2007, σ. 232 σημ. 39, 40, 45, 46, σ. 235. Κ. Σημαιοφορίδης – Δημ. Κουτρούλας, 
«Οδηγός – Βιβλιογραφία Προσανατολισμού», στον τόμο Αθ. Αγγελόπουλος (επιμ.), Θράκη. Ιστορία – 
Πολιτισμός – Τέχνη 2. Παιδεία – Λαογραφία – Τέχνη. Θεσσαλονίκη 2011, σ. 246. Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, Έντυπα μέσα επικοινωνίας και λαϊκός πολιτισμός. Νεωτερικά λαογραφικά. Αθήνα 2011, σ. 
20 σημ. 15.  Όλγα - Ευτυχία  Σαριγιαννίδου, Ο λαϊκός πολιτισμός στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια των 
θρησκευτικών. Αθήνα 2011 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 78. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Το παραμύθι  
επικαιρότητα», Ιστορίας Μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη Α1. Αθήνα 
2011, έκδ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 32 σημ. 4. Κ. Μαλαφάντης, Το 
παραμύθι στην εκπαίδευση. Ψυχοπαιδαγωγική διάσταση και αξιοποίηση. Αθήνα 2011, σ. 333, σ. 352. 
Ιουλ. Κούτνα, Τα παραμύθια των Ελλήνων της Αζοφικής: Καταγωγή, γλώσσα, αφηγηματικές και 
υφολογικές δομές. Αθήνα 2013, σ. 24. Ανθή Θάνου – Παναγ. Κούλελης, Το Δαφνοκούκουτσο και άλλα 
θρακιώτικα παραμύθια. Ξάνθη 2013, σ. 6, σ. 37-45. N. Kokkas, «Tradition vs. change in the orality of 
the Pomaks in Western Thrace – The role of folklore in determining thw Pomak identity», Conference 
on “Minority – building among thw Pomaks in the Greek – Bulgarian region” (Erlangen 15-16 July 
2005) – Academia.edu, σ. 15 σημ. 38. Φ. Μαλκίδης, «Βιβλιογραφία για τους Πομάκους», 
pomakohoria.blogspot.com. Φ. Μαλκίδης, «Βιβλιογραφία για τους Πομάκους»,  
malkidis.blogspot.com. «Βασική βιβλιογραφία για τους Πομάκους», natpresh.blogspot.com. 
«Βιβλιογραφία για τη γλώσσα, την ιστορία και την παράδοση των Πομάκων», olympia.gr. Όλγα 
Σαριγιαννίδου, «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού στο μάθημα των 
θρησκευτικών», στον τόμο Παντ. Γεωργογιάννης (επιμ.), 16ο Διεθνές Συνέδριο «Οργάνωση και 
Διοίκηση της Εκαπαίδευσης. Διαπολιτισμικότητα και τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα» (Πάτρα, 28-30 
Ιουνίου 2013) 1. Πάτρα 2014, σ. 327. The American College of Greece, Pierce. Βιβλιογραφικό Δελτίο. 
Αθήνα 2014, σ. 2. Ν. Κόκκας, «Τα λαϊκά παραμύθια της Θράκης», Αγώνας (29 Απριλίου 2016), σ. 4.  
Sm. Papadopoulou, «A study of formulaic language in traditional Greek tales and its cultural 
implications in language teaching», Ana Dili Eğitimi Dergisi. Journal of Mother Tongue Education 4: 1 
(2015), σ. 167, σ. 173. Ερευνητικό Πρόγραμμα «Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ 
διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη» (ΕΟΧ GR07 / 3768) – Υποέργο 02 / ΠΕ1 / Π1.1 
«Συλλογή χαρακτηριστικών γλωσσικών πολιτιστικών υλικών (τραγούδια, παραμύθια κ.τ.λ.) 
αντιπροσωπευτικών της πολιτιστικής κληρονομιάς των κύριων γλωσσικών κοινοτήτων της Θράκης», 
σ. 50. Φ. Δερμάτη, Η νεράιδα με τα χίλια πρόσωπα: από το λαϊκό παραμύθι στο σύγχρονο 
εικονογραφημένο. Ρόδος 2008 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Τμήμα Παιδαγωγικό 
Δημοτικής Εκπαίδευσης), σ. 75. Ευ. Θωμαδάκη – Αθ. Αλεξίου, «Σχόλια στα ελληνικά κείμενα», 
Ερευνητικό Πρόγραμμα «Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ διαφορετικών 
γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη» (ΕΟΧ GR07 / 3768) – Υποέργο 02 «Γλωσσολογική έρευνα, 
αποτίμηση και διάχυση αποτελεσμάτων», ΠΕ1: Γλωσσολογική έρευνα – Παραδοτέο Π.1.4: 
Συνοδευτικό επεξηγηματικό υλικό, σ. 64. Ανδρ. Φλωράκη, Κριτική ανάλυση λόγου και κριτικός 
γραμματισμός σε λαϊκά παραμύθια. Φλώρινα 2016, σ. 40 (διπλωμ. εργασία: Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας]. Κωνστ. Παπασταϊκούδη, Λαϊκά παραμύθια της Ανατολικής Ρωμυλίας (Καβακλή, Μικρό 
και Μεγάλο Μοναστήρι). Θεσσαλονίκη 2018, σ. 20 σημ. 3, σ. 270. Ιω. Φώκου, Λαϊκά παραμύθια για 
δυνατές γυναίκες: εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την αποδόμηση των 
έμφυλων στερεότυπων στο λαϊκό παραμύθι. Αθήνα 2018 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 395. 
 
 
71. Μνημόσυνον. Νeugriechische Volkslieder in den Originalen und mit 
deutscher Übersetzung. Herausgegeben von Theodor Kind (Λειψία 1849) – 
Επανέκδοση με εισαγωγή και σχόλια από τον Μ. Γ. Βαρβούνη. Θεσσαλονίκη 
2005, σσ. 69 (εκδ. Αφών Κυριακίδη)  
 
Περίληψη: Επανεκδίδεται η παλαιά συλλογή ελληνικών δημοτικών τραγουδιών του 
Theodor Kind, με εκτενή εισαγωγικά σχόλια γύρω από τον εκδότη της, τις υπόλοιπες 
συλλογές που εξέδωσε και επιμελήθηκε και τα περιεχόμενα της παρούσας συλλογής, με 
ειδική αναφορά στην προέλευση κάθε ενός από τα τραγούδια που περιλαμβάνει. Οι συλλογές 
αυτές, στις οποίες και η παρούσα ανήκει, οφείλονται εν πολλοίς στον φιλελληνισμό των 
συντακτών τους, και αποτέλεσαν  μέσο για γνωρισμία πολλών ευρωπαίων λογίων και 
διανοητών με τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. Παρά τις 
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διάφορες παραννοήσεις και παρεξηγήσεις, ο Th. Kind, με το πλήθος των συλλογών 
ελληνικών δημοτικών τραγουδιών που δημοσίευσε, κατάφερε να τονώσει και να 
αναγεννήσει το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τον ελληνικό έντεχνο λαϊκό λόγο, και να 
παρακινήσει και άλλους συναδέλφους του στην κατάρτιση παρόμοιων συλλογών, που 
συγκρότησαν ολόκληρο σώμα ανάλογων δημοσιεύσεων, όπως έχει συστηματικά αποδείξει ο 
Γ. Κ. Σπυριδάκης, σε παλαιότερη μελέτη του. Η επανέκδοση των συλλογών αυτών, με 
συτσηματική μελέτη των περιεχομένων τους, αποτελεί ζητούμενο της σύγχρονης λαογραφίας 
μας, και στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η παρούσα μελέτη. 
  
Κρίσεις: Προθήκη 32 (Οκτώβριος 2005), σ. 47 [Έλενα Ντάβαρη] / Ελευθεροτυπία (5-10-
2007)-ένθετο Βιβλιοθήκη, αρ. 473, σ. 27 [Ν. Ντόκας] / Σαμιακόν Βήμα 3878 (13 Μαΐου 
2013), σ. 7 [Γ. Πετρόπουλος] / Τρίτη Χιλιετία 56 (2013), σ. 13 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: Αλ. Πολίτης (επιμ.), Παρουσιολόγιο Νεοελληνικής Ποίησης 1801-1850, Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, www. poetry.ims.forth.gr. Παντ. 
Μπουκάλας, Όταν το ρήμα γίνεται όνομα. Η «Αγαπώ» και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των 
δημοτικών. Πιάνω γραφή να γράψω … Δοκίμια για το Δημοτικό Τραγούδι 1. Αθήνα 2016, σ. 71. 
 
 
72. Το σατιρικό δημοτικό τραγούδι για την «Αχόρταγη σύζυγο». Τυπολογικά, 
ιδεολογικά και εκδοτικά ζητήματα στα σατιρικά ελληνικά δημοτικά 
τραγούδια. Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 111 (εκδ. Αφών Κυριακίδη) 
 
Περίληψη: Μετά από εκτενή εισαγωγή για το τραγούδι, την μορφολογία, το περιεχόμενο, 
τις παραλλαγές και την γεωγραφική τους διάδοση στον ελληνικό πολιτισμικό χώρο, 
εκδίδεται το σύνολο των γνωστών παραλλαγών του, με βάση μια νέα μέθοδο για την έκδοση 
των δημοτικών τραγουδιών και των παραλλαγών τους, η οποία  εδώ για πρώτη φορά 
προτείνεται, αναλύεται θεωρητικά και δοκιμάζεται πρακτικά, στην εφαρμογή της, με βάση 
υλικό που προέρχεται τόσο από την πρωτογενή λαογραφική βιβλιογραφία, όσο και από το 
ανάλογο ανέκδοτο υλικό του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας 
Αθηνών, ο σχετικός φάκελος του οποίου μελετήθηκε και χρησιμοποιήθηκε συστηματικά. Τα 
σατιρικά ελληνικά δημοτικά τραγούδια λίγο έχουν μελετηθεί από την επιστημονική 
λαογραφία μας, κυρίως δε απουσιάζουν οι μονογραφίες και παρόμοια ζητήματα, όπως η 
παρούσα μελέτη, όπου τα ποικίλα τυπολογικά και θεματολογικά ζητήματα συνδυάζονται με 
την πρόταση μιας νέας μεθόδου για την έκδοση των δημοτικών τραγουδιών μας. Σύμφωνα 
με αυτήν, ταξινομούνται οι υπάρχουσε παραλλαγές σε κατηγορίες, και κατόπιν εκδίδονται, οι 
δε μικρές παραλλαγές των ομοίων ή απολύτως παραπλησίων κειμένων σημειώνονται σε 
σχετικό κριτικό υπόμνημα. Πρόκειται λοιπόν για μια συνολική μελέτη και έκδοση ενός 
σατιρικού δημοτικού τραγουδιού, με πανελλήνια σχεδόν διάδοση, σε σχέση και με τα 
παρόμοιά του, η οποία ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα και για ανάλογες μελέτες 
του μέλλοντος, με στόχο των τελική συγκρότηση ενός αναλυτικού, ερμηνευτικού και 
κριτικού corpus των σατιρικών τραγουδιών μας, σε συνέχεια της ανάλογης μελέτης του 
καθηγητή και ακαδημαϊκού Στ. Δ. Ημέλλου, ώστε και τα σατιρικά τραγούδια να αναδείξουν 
το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για την λαογραφία μας. 
 
Κρίσεις: Προθήκη 32 (Οκτώβριος 2005), σ. 47 [Έλενα Ντάβαρη] / Λαογραφία 41 (2007-
2009), σ. 1131-1133 [Μ. Γ. Σέργης] / Σαμιακόν Βήμα 3878 (13 Μαΐου 2013), σ. 7 [Γ. 
Πετρόπουλος] / Τρίτη Χιλιετία 56 (2013), σ. 13 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: Β. Γεργατσούλης, Η λειτουργικότητα του ανεκδοτολογικού λόγου στην κοινωνία της 
Καρπάθου: Λαογραφικές προεκτάσεις. Αθήνα 2007 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 481. Β. Πούχνερ, «Σαράντα 
χρόνια έρευνας για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό 
τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 472. Σπ. Τσουκαλάς, Οι επιρροές του δημοτικού τραγουδιού στο λόγιο και 



 222 

δημοτικό λόγο των Επτανησίων. Κέρκυρα 2015 (διδ. διατρ.: Ιόνιο Πανεπιστήμιο), σ. 175. Ελ. 
Βρυνιώτη, Όψεις του λαϊκού πολιτισμού στο ταξιδιωτικό έργο του Ηρακλείδη του Κρητικού. Αθήνα 
2010 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 134. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το 
έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90 σημ. 9. W. Puchner, Die Folklore Südosteuropas. Eine 
komparative Übersicht. Wien – Köln – Weimar 2016, εκδ. Böhlau, σ. 257, σ. 362 σημ. 825, σ. 363 
σημ. 835.  
 
 
73. Σάμος. Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός. Αθήνα 2005, σσ. 240 (εκδ. 
Explorer) 
 
Περίληψη: Πρόκειται για πλήρη και επιστημονικό οδηγό του επισκέπτη της Σάμου, όπου 
παρουσιάζονται η ιστορία, ο λαϊκός πολιτισμός, η ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση, τα 
μνημεία, το φυσικό περιβάλλον, οι οικισμοί και τα αξιοθέατα του νησιού, με πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό και βιβλιογραφική τεκμηρίωση στο τέλος. Με τον τρόπο αυτό, 
παρουσιάζεται διαχρονικά η ιστορία και ο πολιτισμός του νησιού, με έμφαση στον λαϊκό 
πολιτισμό της Σάμου, και με πλήθος φωτογραφιών και εικονιστικών τεκμηρίων, που 
συμπληρώνουν και αναδεικνύουν τα γραφόμενα. Ο λαϊκός πολιτισμός παρουσιάζεται εδώ 
ενταγμένος τόσο στον χώρο όσο και στον χρόνο, στην πραγματική ιστορική του διάσταση, 
ως ιστορικό φαινόμενο με κοινωνικές ρίζες, ώστε ο αναγνώστης να τον συναντήσει στην 
πραγματική του διάσταση, πέρα από φαντασιακές κατασκευές και ιδεολογικοποιημένες 
όψεις, που τόσο συχνές και κυριαρχούσες είναι σε παρόμοιους τουριστικούς οδηγούς 
διαφόρων ελληνικών τόπων, με τελικό στόχο την επαφή του με την πραγματική όψη της 
σαμιακής λαογραφίας, και όχι με τις όποιες ωραιοποιημένες ή φολκοριστικές εκδοχές της 
έχουν επικρατήσει στη τοπική ιστοριογραφία και βιβλιογραφία. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 3488 (18-7-2005), σ. 8 [Μιχ. Δούκας] / Σαμιακή 2059 (18-7-2005), 
σ. 8 [Μαν. Στεφανάκης] / Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 893-894 [Γ. Τζιανάρα] 
 
Αναφορές: ΤΕΙ Σερρών, Βιβλιογραφικό Δελτίο 3 (2008), σ. 6. 
 
 
74. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η παράδοση του Γένους. Αθήνα 2005, 
σσ. 97 (εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα) 
 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνονται άρθρα, αναδημοσιευμένα ή 
πρωτοδημοσιευόμενα, που αφορούν τόσο την διαχρονική προσφορά του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου στην διαμόρφωση της ελληνικής, λόγιας και κυρίως λαϊκής παράδοσης του 
Γένους, όσο και την σύγχρονή μας παρουσία του Οικουμενικού Θρόνου στην καθημερινή 
πνευματική ζωή και ορθόδοξη λατρευτική παρακτική του ελληνικού λαού και της ελληνικής 
ομογένειας. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τις κατά καιρούς συγκρούσεις ανάμεσα τον 
Οικουμενικό Θρόνο και την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, οι οποίες, πέρα από τις 
προσωπικές στρατηγικές και επιδιώξεις, οφείλονται και σε ριζικές διαφορές νοοτροπίες, 
οπτικής και πρακτικής ανάμεσα στο Γένος και το έθνος, ανάμεσα στη Ρωμηοσύνη και τον 
Ελληνισμό, με τον τρόπο που οι έννοιες αυτές σημασιοδοτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, 
κατά το δεύτερο μισό του 19ου και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Συνεπώς, τα επιμέρους 
κείμενα του τόμου αυτού ερευνούν, και εν μέρει ερμηνεύουν, το βασικό ιδεολογικό τοπίο 
μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και δια του οποίου μπορεί ευχερέστερα να μελετηθεί ο 
ελληνικός λαϊκός πολιτισμός, ιδιαίτερα δε οι μορφές της ελληνικής θρησκευτικής 
λαογραφίας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια, σε αντιστοιχία με βασικά 
σημεία της σύγχρονής μας λαϊκής ιδεολογίας, αλλά και της εκκλησιαστικής και 
θρησκευτικής πρακτικής του λαού μας.  
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Κρίσεις: Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 99 [Ιω. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Ο Χρόνος 11480 (7-7-
2006), σ. 6 [Ιω. Σιδηράς] / Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 895-896 [Γ. Τζιανάρα] 
 
Αναφορές: Δημ. Τσιβόγλου, Οι επιπτώσεις των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο ως προς το 
σεβασμό του καθεστώτος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκ μέρους της Τουρκίας. Ρόδος 2015 
(μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου), σ. 245. 
 
 
75. Η συμβολή της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην ένωση της Σάμου 
με την Μητέρα Ελλάδα. Αθήνα 2004, σσ. 62 (εκδ. Δήμου Βαθέος) 
 
Περίληψη: Εξετάζεται η δράση του Οικουμενικού Θρόνου, και ιδίως του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄, υπέρ της Σάμου, και της διατηρήσεως των προνομίων του 
ηγεμονικού καθεστώτος της, ενάντια στην πολιτική αφομοίωσης προς την οθωμανική 
αυτοκρατορία, την οποία υποστήριζε ο Ηγεμόνας Ανδρέας Κοπάσης, ως όροι για την 
επίτευξη της ένωσης της Σάμου με το ελεύθερο ελληνικό κράτος, το 1912. Επίσης 
εξατάζεται ο ρόλος του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Κωνσταντίνου Α΄ του Βοντζαλίδη 
στην αντίσταση κατά του Ανδρ. Κοπάση και του καθεστώτος που είχε επιβάλει, και στη 
διεθνοποίηση του σαμιακού ζητήματος, ώστε τελικά να προκληθεί η παρέμβαση των 
Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής και να επιτευχθεί η αναχώρηση του οθωμανικού στρατού 
από το νησί. Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκαν τα προνόμια της Ηγεμονίας της Σάμου 
και άνοιξε ο δρόμος προς την ένωσή της με το ελληνικό κράτος, που επιτεύχθηκε το 
Νοέμβριο του 1912. Η μελέτη χρησιμοποιεί τόσο βιβλιογραφικό, όσο και ανέκδοτο αρχειακό 
υλικό, για να αναδείξει τον εθναρχικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στη 
συγκεκριμένη περίσταση της νεότερης σαμιακής ιστορίας. 
 
Κρίσεις: Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 100 [Ιω. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Ο Χρόνος 11480 (7-7-
2006), σ. 6 [Ιω. Σιδηράς] 
 
Αναφορές: Γρ. Λιάντας, «Τα εδαφικά όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας (1912 κ. εξ.)», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 33 σημ. 4. Γ. Χρ. Τσιγάρας, «Εκκλησιαστική ζωγραφική 
στη Σάμο κατά την ηγεμονική περίοδο», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. 
Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 847 σημ. 2. Μελίτων 
Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος Σάμος και 
προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα 
στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας 
και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 288 σημ. 38. 
 
 
76. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ηγεμονία της Σάμου. Αθήνα 2005, 
σσ. 142 (εκδ. Πορεία) 
 
Περίληψη: Με βάση βιβλιογραφικές πληροφορίες και, κυρίως, ανέκδοτα έγγραφα περί 
Σάμου από το Πατριαρχικό Αρχειοφυλάκιο της Κωνσταντινούπολης, σκιαγραφούνται και 
μελετώνται οι σχέσεις του Οικουμενικού Θρόνου με την Ηγεμονία της Σάμου, από το 
1834/35 ως το 1912, σε όλους τους τομείς της δημόσιας και της εκκλησιαστικής ζωής του 
νησιού. Οι σχέσεις αυτές ταξινομούνται σε διάφορα επίπεδα, και ουσιαστικά περιγράφουν το 
πλαίσιο της ανάπτυξης της εκκλησιαστικής πολιτικής της σαμιακής Ηγεμονίας, ιδίως από τα 
μέσα του 19ου αιώνα και μετά. Παραλλήλως δε αποτελεί συμβολή και στην εκκλησιαστική 
ιστορία της Σάμου, καθώς εξετάζονται λεπτομερώς οι προσωπικότητες και το έργο των 
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Μητροπολιτών της περιόδου αυτής, μαζί με την εκπαιδευτική και φιλογενή πολιτική που 
ακολούθησαν, με στόχο πάντοτε την τελική επίτευξη της ένωσης της Σάμου με το ελεύθερο 
ελληνικό κράτος. Μέσα από τα έγγραφα που μελετώνται προκύπτουν επίσης πολλές και 
ενδιαφέρουσες πτυχές της καθημερινής ζωής στην ηγεμονική Σάμο, που διαφωτίζουν αρκετά 
ζητήματα σχετικά με μια περίοδο της σαμιακής ιστορίας ενδιαφέρουσα, αλλά και σχετικά 
ανεξερεύνητη, η ουσιαστική μελέτη της οποίας τώρα αρχίζει. Η παράλληλη σπουδή της 
πολιτικής και της εκκλησιαστικής ιστορίας της Σάμου αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την 
επιστημονική ανάγνωση της ιστορίας του νησιού, ως και την ένωσή του με την Ελλάδα, στα 
τέλη του 1912. 
 
Κρίσεις: Χαραυγή 523 (3-12-2005), σ. 11 [Κ. Τζίχας] / Σαμιακόν Βήμα 3507 (12-12- 2005), 
σ. 3 [Μ. Δούκας] / Σαμιακή 2081 (9-1-2006), σ. 8 [Μ. Στεφανάκης] / Μεθόριος 20 (2006), σ. 
86-87 [Μ. Ι. Βοϊκλής] / Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 99-100 [Ιω. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Ο 
Χρόνος 11480 (7-7-2006), σ. 6 [Ιω. Σιδηράς] / Παρνασσός 47 (2005), σ. 432-434 [Μ. Γ. 
Σέργης] / Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 1126-1128 [Μ. Γ. Σέργης] 
 
Αναφορές: Στ. Κεκρίδης, «Ο μοναχισμός στη Σάμο κατά την περίοδο της Ηγεμονίας», στο Μ. Γ. 
Βαρβούνης (επιμ.), Ο μοναχισμός στη Σάμο. Χθες – σήμερα - αύριο. Πρακτικά Ημερίδας (Σάμος, 16 
Νοεμβρίου 2009). Αθήνα 2011, σ. 65 σημ. 5, σ. 66 σημ. 9. Αλεξία Ορφανού, Το θεσμικό πλαίσιο και η 
ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής εκπαίδευσης στη Σάμο την περίοδο της Ηγεμονίας (Αύγουστος 1834 
– Μάρτιος 1913). Φλώρινα 2012 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), σ. 55 σημ. 194, σ. 
153 σημ. 250, 254, σ. 155 σημ. 268, σ. 206 σημ. 226, σ. 298 σημ. 581, σ. 330 σημ. 5, σ. 449 σημ. 103, 
σ. 450 σημ. 105, σ. 545 σημ. 91, σ. 546 σημ. 94, 96, 97, σ. 547 σημ. 99, σ. 653. Γ. Βοϊκλής, Σάμος: 
Σελίδες ιστορίας από τα προϊστορικά χρόνια ως τις μέρες μας. Αθήνα 2012, σ. 207. Λ. Παπαρρήγα-
Αρτεμιάδη, «Οι προκλήσεις της έρευνας στο περιβάλλον της νομικής ανομοιομορφίας του 
μεταβυζαντινού κόσμου. Σκέψεις με αφορμή την έκδοση του Vaticanus Graecus 2639», στον τόμο 
Δήμ. Καραμπούλα – Γ. Ε. Ροδολάκης, Ο κώδικας Vaticanus Graecus 2639. Ναξιακά νοταριακά 
έγγραφα του δουκάτου του Αιγαίου και της τουρκοκρατίας (1472-1598 και 1702-1798). Αθήνα 2012-
2013, σ. 30 σημ. 57. Αικ. Ρωσσίου, Εκκλησιαστικές Σχολές στην Ελλάδα μετά την εθνική παλιγγενεσία. 
Η περίπτωση των ιερατικών σχολών Σάμου (1875-1929). Πάτρα 2013, Πανεπιστήμιο Πατρών – 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Πατρών), σ. 124 σημ. 168, σ. 
134 σημ. 182, 183, 184, 185, σ. 493. Dr. Fourlas, «Theology – Θεολογία - Theologie», 
www.drfourlas.de / doc / theo. doc. Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την 
ένωση με το ελληνικό κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 17 σημ. 
16, σ. 19 σημ. 27. Γ. Χρ. Τσιγάρας, «Εκκλησιαστική ζωγραφική στη Σάμο κατά την ηγεμονική 
περίοδο», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην 
εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και 
Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 847 σημ. 2. Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, 
«Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς 
αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 
2015, σ. 264 σημ. 3. Β. Μάρκος, Το νομικό καθεστώς των πατριαρχικών και σταυροπηγιακών μονών 
στην ελληνική επικράτεια. Αθήνα 2011 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 392. «Modern and Contemporary 
History – Neuere und Neuste Geschichte», www. docplayer. gr (20 Οκτωβρίου 2014), σ. 7. Χρ. 
Λάνδρος, Σαμιακά έντυπα μονόφυλλα, 1832 – 1915 1. Εισαγωγή, έντυπα μονόφυλλα 1832 – 1870. 
Αθήνα 2016, σ. LXI. Αλ. Ορφανού, «Η έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού ‘Κυψέλη’ (1884 – 1887) 
και η συμβολή του Όθωνα Ρέντζου στη λογοτεχνική παιδεία», στον τόμο Κ. Μαλαφάντης (επιμ.), 
Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου της παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Λογοτεχνία και Παιδεία», 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής (4-6 Νοεμβρίου 2016) 1. Αθήνα 2018, σ. 478 σημ. 
89, σ. 490. 
 
 
77. Οι Μονές της Σάμου. Αθήνα 2006, σσ. 142 (εκδ. Χελάνδιον – 
Προσκυνήματα της Ορθοδοξίας, αρ. 1)  
 

http://www.drfourlas.de/
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Περίληψη: Μετά την ιστορική μελέτη της παρουσίας ορθόδοξου μοναχισμού στο νησί, 
περιγράφονται αναλυτικά οι μονές, τα μετόχια και τα μοναστικά καθίσματα της Σάμου, η 
ιστορία, τα κειμήλια, οι επιγραφές, οι εικόνες, η ενεστώσα κατάσταση και οι εκδηλώσεις 
λαϊκής λατρευτικής πίστης και πρακτικής που σχετίζονται με τα μοναστικά αυτά 
καθιδρύματα. Το βιβλίο πλαισιώνεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, σχεδιαγράμματα και 
βιβλιογραφία. Ουσιαστικά στο βιβλίο αυτό επιδιώκεται η εξιστόριση της ιστορικής πορείας, 
της πνευματικής, πολιτισμικής και εθνικής προσφοράς των σαμιακών μοναστηριών, αλλά και 
η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο, μέσα από τις επιδράσεις αρχικά των μοναστικών 
κοινοτήτων του όρους Λάτρος της Βιθυνίας, και κατόπιν από την αναζωογοννητική 
παρουσία στο νησί Κολλυβάδων από το Άγιον Όρος, όπως ο όσιος Νήφων και ο άγιος 
Μακάριος ο Νοταράς. Αξιοποιούνται εδώ δεδομένα της επιστημονικής έρευνας των 
τελευταίων δεκαετιών, που έχει θέσει σε νέες βάσεις τη μελέτη της εκκλησιαστικής ιστορίας 
του νησιού, ενώ παράλληλα συνοψίζεται κριτικά και η σχετική πλούσια βιβλιογραφία, η 
οποία παρουσιάζει ολοένα και περισσότερο αυξητικές τάσεις, με το πέρασμα του χρόνου. 
Παραλλήλως, παρουσιάζονται μια σειρά από νέα δεδομένα, που ερμηνεύουν πολλά 
ζητήματα σχετικά με τον σαμιακό μοναχισμό, την ιστορία, το παρελθόν, αλλά και το παρόν 
του, με την αναγέννηση των μονών του νησιού που παρατηρείται από τα μέσα της δεκαετίας 
1990-2000 και μετά. 
 
Κρίσεις: Σαμιακός Τύπος 311 (6-3-2006), σ. 8 [Μαργ. Ικαρίου] / Το Βήμα 14717 (19 
Μαρτίου 2006), σ. 51 [Ν. Μπακουνάκης] / Σαμιακή 2089 (6 Μαρτίου 2006), σ. 9 [Μ. 
Στεφανάκης] / Χαραυγή 534 (4 Μαρτίου 2006), σ. 8 [Κ. Τζίχας] / Μεταμόρφωσις 3: 119 
(Μάρτιος 2006), σ. 48 [Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιος] / Βραδυνή (18 
Μαρτίου 2006), σ. 34 – Φιλολογική Βραδυνή, σ. Β.14 [Ρέα Πράπα] / Τα Νέα (27 
Φεβρουαρίου 2006), σ. 14 / Η Χώρα (4 Μαρτίου 2006), σ. Β 14 / Press Time (4 Μαρτίου 
2006), σ. 11 / Ελεύθερος Τύπος (4 Μαρτίου 2006), σ. 5 / Εξπρές (5 Μαρτίου 2006), σ. 45 [Γ. 
Μπασκόζος] / Ελευθεροτυπία (11 Μαρτίου 2006), σ. 10 / Αδέσμευτος Τύπος (12 Μαρτίου 
2006), σ. 9 / Ελεύθερος Τύπος (19 Μαρτίου 2006), σ. 15 / Τηλέραμα 1519 (21 Μαρτίου 
2006), σ. 15 [Γιόλα Αργυροπούλου] / Ελευθεροτυπία (28 Απριλίου 2006) - ένθετο 
Βιβλιοθήκη, αρ. 401, σ. 30 [Ν. Ντόκας]/ Μεθόριος 20 (2006), σ. 26 [Ν. Ορφανός] / Σαμιακός 
Τύπος 318 (1 Μαΐου 2006), σ. 4 [Ν. Βαλεοντής] / Πύργος 205 (Μάρτιος - Απρίλιος 2006), σ. 
1 [Μ. Μελά] / Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 99 [Ιω. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Βιβλιοφιλία 112 
(2006), σ. 26 [Κ. Σπανός] / Η Φωνή της Καλλιθέας 17 (Ιούνιος 2006), σ. 4 [Ελ. Μιτζάλης] / 
Εφημέριος 54: 5 (Μάιος 2006), σ. 29 [Ι. Μ. Χατζηφώτης] / Φτεριάς 29 (Ιούλιος - 
Σεπτέμβριος 2006), σ. 11 [Αγγ. Δηλανά-Δερτούζου] / Παρνασσός 47 (2005), σ. 431-432 [Μ. 
Γ. Σέργης] / Παρνασσός 48 (2006), σ. 475-477 [Στ. Κεκρίδης] / Στύλος Ορθοδοξίας  97 
(Ιανουάριος 2009), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] / Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 1129-1131 [Μ. 
Γ. Σέργης] 
 
Αναφορές: Δημ. Βαφειάδης, «Η Αηλιώτισσα της Σάμου», Στύλος Ορθοδοξίας 90 (2008), σ. 37. Ι. Μ. 
Χατζηφώτης, Μονές του Αγίου Όρους 1. Ζωγράφου – Κωνσταμονίτου – Δοχειαρίου – Ξενοφώντος - 
Παντελεήμονος. Αθήνα 2008, σ. 6. Δημ. Βαφειάδης, «Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Σάμου. Τόπος 
ασκήσεως και προσευχής», Στύλος Ορθοδοξίας 97 (Ιανουάριος 2009), σ. 36-37. Κ. Βέργας 
(φωτογραφίες) - Κ. Κόκκας (κείμενο), Μονοπάτια της πίστης. Samos. Footpaths of Faith. Αθήνα 2008, 
σ. 227. Δημ. Βαφειάδης, «Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Σάμου. Κέντρο πνευματικής εν Χριστώ 
οικοδομής», Στύλος Ορθοδοξίας 100 (2009), σ. 37. Γρ. Παρθενιάδης, «Βροντά μονή. Σάμος», Μεγάλη 
Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία 4. Αθήνα 2011, σ. 299. Στ. Ταμβάκου, Η Σάμος και το 
μοναστήρι του Μεγάλου Σταυρού. Σάμος 2011, σελ. 238. Αθ. Κανιτσάκη – Κατσαρού, Τρικυμία. Χανιά 
2014, σ. 183. Dr. Fourlas, «Theology – Θεολογία - Theologie», www.drfourlas.de / doc / theo. doc. Ν. 
Πεταλωτής, Το αποτεφρωθέν κατά την καταστροφή του 1913 ξύλινο τέμπλο του Μητροπολιτικού ναού 
των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και οι εικόνες του. Σέρρες 2012, σ. 107 σημ. 63. Ν. Τόμπρος, Μονές και 
μοναχοί στον ελλαδικό χώρο. Δημογραφική μελέτη στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα και στα νησιά 
του κεντρικού και νότιου Αιγαίου, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Κέρκυρα 2001 (διδ. διατρ.: Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο), σ. 397. Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το 
ελληνικό κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 26 σημ. 43, σ. 31 
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σημ. 63. Γρ. Λιάντας, «Τα εδαφικά όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας (1912 κ.εξ.)», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 37 σημ.23. Γ. Κ. Αγγελινάρας, «Επιφανείς Σάμιοι 
Κληρικοί του 20ού αιώνα», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 55 σημ. 3. Δ. Κοκκινάκης, Η 
λατρεία και εικονογραφία των ιαματικών αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στη Χίο 2. Λάρισα 
2014 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), σ. 751. Ν. Τόμπρος, Ο μοναχισμός στο νεοσύστατο 
ελληνικό κράτος (1830 – 1862). Αθήνα 2017, σ. 397. J. B. Barron, From Samos to Soho. The 
unorthodox life of Joseph Georgirenes, a Greek Archbishop. Bern 2017 (εκδ. Peter Lang, στη σειρά 
Andr. Louth – D. Ricks (εκδ.), Byzantine and Neohellenic Studies, αρ. 12), σ. 80 σημ. 16, 17, σ. 82 
σημ. 23, σ. 84 σημ. 27, σ. 85 σημ. 30, 31, σ. 86 σημ. 35, 36, σ. 369. 
 
 
78. «Κατά το Όρος του Άθωνος». Αθωνικά και αγιορείτικα μελετήματα. 
Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 416 (εκδ. Αφών Κυριακίδη)  
 
Περίληψη: Εδώ αναδημοσιεύονται ή πρωτοδημοσιεύονται μελετήματα και κείμενα σχετικά 
με την ιστορία, την παράδοση, τα κειμήλια, την πνευματική ακτινοβολία και τον βιβλιακό 
πλούτο του Αγίου Όρους, και μάλιστα ορισμένων από τα ιερά καθιδρύματά του. Οι σχέσεις 
του Αγίου Όρους με τη Σάμο, οι αγιορείτες νεομάρτυρες, η ιστορική μελέτη ορισμένων 
Σκητών του, αλλά και οι εκτενείς καταλογογραφήσεις ορισμένων σπουδαίων αγιορειτικών 
βιβλιοθηκών, αποτελούν την κύρια θεματολογία του τόμου αυτού. Πολλές σελίδες του 
βιβλίου αφιερώνονται στην καταλογογράφιση βιβλιοθηκών και αρχειακών συλλογών μονών 
και σκητών του Άθωνος, ενώ ερευνώνται και επιμέρους ζητήματα της αθωνικής ιστορίας, 
αλλά και της πνευματικής ακτινοβολίας των μονών του Αγίου Όρους στο Γένος, και μάλιστα 
σε συγκεκριμένες περιοχές. Πρόκειται για συστηματική εξέταση ορισμένων πτυχών της 
αθωνικής ιστορίας και προσφοράς, βασισμένη σε συστηματική και πολύχρονη επιτόπια, 
αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα, η οποία και συνεχίζεται, δεδομένου ότι τα αθωνικά 
αρχεία και τα ιερά σκηνώματα του Αγίου Όρους προσφέρουν άφθονο υλικό, εν μέρει 
άγνωστο και αχαρτογράφητο, για επεξεργασία από τον συστηματικό μελλοντικό ερευνητή. 
Πέρα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται, τα μελετήματα του τόμου θέτουν και μια σειρά 
ζητημάτων και ερωτημάτων που απομένουν να μελετηθούν στο μέλλον, στη διαρκή εξέλιξη 
και οργάνωση των αθωνικών σπουδών. Επίσης, στον τόμο δημοσιεύονται κείμενα για την 
πολιτισμική διαχείριση της αγιορείτικης πνευματικής κληρονομιάς, και για τον τρόπο 
προσέγγισης του Αγίου Όρους, της ιστορίας και της προσφοράς του, σε ελληνικό και διεθνές 
επίπεδο. 
 
Κρίσεις: Σαμιακή 2092 (27-3-2006), σ. 8 [Μ. Στεφανάκης] / Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 
100 [Ιω. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Απόπλους 39-40 (2007), σ. 405 [Χρ. Λάνδρος] / Στύλος 
Ορθοδοξίας  69 (Ιούνιος 2006), σ. 4 [Παν. Ριζόπουλος] / Μακεδονικά 36 (2007), σ. 272-274 
[Μ. Γ. Σέργης] / Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008), σ. 804-805 [Γεωργ. Τζιανάρα] / 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 560-561 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Κ. Παπουλίδης, «Το ανατολικό ζήτημα και οι θρησκευτικές διαστάσεις του», Πρακτικά Β΄ 
Διεθνούς Συνεδρίου «Άγιον Όρος. Πνευματικότητα και Ορθοδοξία – Τέχνη». Θεσσαλονίκη 2006, σ. 313 
σημ. 22. Μ. Γ. Σέργης, Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός πολιτισμός τον 16ο αιώνα: η περίπτωση του 
Παχωμίου Ρουσάνου. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 268. Ph. Iliou - P. Polemi, «Bibliografia Greiega del Siglo 
XIX. Catalogo electronico», Benaki Museum, Taller del Libro “Filippos Iliou”, www. benaki.gr. Dr. 
Fourlas, «Theology – Θεολογία - Theologie», www.drfourlas.de / doc / theo. doc. «Postbyzantine law. 
Macedonia-Thrace», https://sites google.com / site / postbyzlaw/sources / Macedonia. Ευ. Δαμουλή, Ο 
Άθως στη λογοτεχνία. Συμβολή στην καταγραφή κειμένων για το Άγιο Όρος Ελλήνων και Γάλλων 
ταξιδιωτών – συγγραφέων στον 20ό αιώνα. Κέρκυρα 2007 (διδ. διατρ.: Ιόνιο Πανεπιστήμιο), σ. 1171. 
Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν Μυλωνοπούλου – 
Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα οθωνικά χρόνια 1833 – 
1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Γ. Τζεδόπουλος, Ορθόδοξοι νεομάρτυρες στην 
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οθωμανική αυτοκρατορία. Η συγκρότηση της πρακτικής και της ερμηνείας του ομολογιακού θανάτου. 
Αθήνα 2012 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 416. 
 
 
79. Βερναρδάκειος Μαγικός Κώδικας. Εισάγωγον της μαγείας της πάλαι 
ποτέ. Αθήνα 2006 – Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, σσ. 
443 – σε συνεργασία με τον Μαν. Παπαθωμόπουλο (εκδ. Ακαδημία Αθηνών 
– Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, αρ. 61) 
 
Περίληψη: Στο πρώτο μέρος του βιβλίου ο ομ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Μανόλης Παπαθωμόπουλος εκδίδει ένα μεγάλο και σπουδαίο ελληνικό μαγικό χειρόγραφο, 
το οποίο βρέθηκε στην βιβλιοθήκη των αδελφών Δημητρίου και Γρηγορίου Βερναρδάκη, απ’ 
όπου έλαβε και το όνομά του. Στο δεύτερο μέρος ο γράφων σχολιάζει εκτενώς τα 
περιεχόμενά του, με βάση τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, ώστε το χειρόγραφο 
αυτό να καταστεί χρησιμοποιήσιμο από την επιστημονική έρευνα της ελληνικής μαγικής 
παράδοσης. Η έκδοση πλαισιώνεται από εισαγωγή και πίνακες, συνεχίζει δε την παράδοση 
παλαιοτέρων αναλόγων εκδόσεων, όπως αυτών του A. Delatte, με την προσθήκη ωστόσο 
των εκτενών λαογραφικών σχολίων, που διαφωτίζουν το περιεχόμενο της εκδιδόμενης 
μαγικής πηγής. Μέσω των σχολίων του τόμου, εξετάζονται συστηματικά διάφορα ζητήματα 
που αφορούν κρίσιμα θέματα της λαογραφικής μελέτης της ελληνικής λαϊκής και 
παραδοσιακής μαγείας, με βάση τόσο την ελληνική, όσο και την πρόσφατη διεθνή σχετική 
βιβλιογραφία, ενώ το δημοσιευόμενο χειρόγραφο αποτελεί δείγμα μια εκτενέστασης 
«σολομωνικής», δηλαδή ενός εγχειριδίου άσκησης λαϊκής μαγείας, από τα πολλά που 
κυκλοφορούν, και εν μέρει βρίσκονται εν χρήσει, στην καθημερινή μαγική πράξη και 
πρακτική του λαού μας. Πρόκειται λοιπόν για μια ουσιατική μελέτη της ελληνικής λαϊκής 
μαγείας, στα επιμέρους ουσιώδη σημεία της, μέσα από την οποία διαφωτίζονται πολλά και 
σημαντικά σημεία της σχετικής έρευνας. 
 
Σημείωση: Κείμενα από το χειρόγραφο έχουν μελοποιηθεί το 2014 – 2015 από την Κατερίνα 
Φωτεινάκη στη συλλογή της «Ξόρξια – Spells», βλ. τις σχετικές μουσικές αναρτήσεις στο 
katerinafotinakispell. blogspot. gr / 2015 / blog-post. html. 
 
Κρίσεις: Ο Χρόνος 11476 (1-7-2006), σ. 1, 7 [Μελ. Μαρτίδου] / Σαμιακή 2111 (28-8-2006), 
σ. 8 [Μ. Στεφανάκης] / Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 81: 2 (2006), σ. 181-183 [Νικ. 
Κονομής]  / Südost-Forschungen 65-66 (2006-2007), σ. 803-804 [W. Puchner] / Λαογραφία 
41 (2007-2009), σ. 1134-1136 [Μ. Γ. Σέργης] / Ελληνικά 59 (2009), σ. 162-165 [Σωτ. 
Σταυρακοπούλου] / Απόπλους 45-46 (2009), σ. 157-158 [Χρ. Λάνδρος] / Byzantinische 
Zeitschrift 102: 1 (2009), σ. 425 [F. Tinnefeld] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 604-605 
[Αναγν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, «Η λειτουργία του παρωνυμίου σε μια ναξιακή αγροτική κοινότητα τον 20ό 
αιώνα», Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 170 σημ. 74. Β. Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες – 
Μέθοδοι - Θεματικές. Αθήνα 2009, σ. 367 σημ. 44. Μ. Γ. Σέργης, Διαβατήριες τελετουργίες στον 
Μικρασιατικό Πόντο (μέσα 19ου αιώνα - 1922): Γέννηση – Γάμος - Θάνατος. Αθήνα 2007, σ. 45 σημ. 
42, σ. 49 σημ. 63, σ. 52 σημ. 74, σ. 60 σημ. 119, σ. 65 σημ. 135, σ. 84 σημ. 223, σ. 265 σημ. 7, σ. 281 
σημ. 34, σ. 282 σημ. 41, σ. 320. Β. Πούχνερ, «Η γυναικεία φύση του Μεφιστοφελή», στο βιβλίο του 
Τόποι και τρόποι του δράματος. Δέκα θεατρολογικά μελετήματα. Αθήνα 2011, σ. 117 σημ. 8. Β. 
Πούχνερ, Θεωρητικά θεάτρου. Κριτικές παρατηρήσεις στις θεωρίες του θεατρικού φαινομένου. Η 
σημειωτική μέθοδος – Η ανθρωπολογική μέθοδος – Η φαινομενολογική μέθοδος. Αθήνα 2010, σ. 25 
σημ. 9. Ανδρ. Λενακάκης, «Σπαράγματα μαγικού κώδικα από τη Μεσαρά», Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς 
Κρητολογικού Συνεδρίου. Ρέθυμνο 2011, σ. 2 σημ. 4, σ. 4 σημ. 13, 15, 16, σ. 5 σημ. 20, 21, 23, 24, σ. 6 
σημ. 25, σ. 7 σημ. 30, σ. 8 σημ. 34, 35, σ. 9 σημ. 37, σ. 11 σημ. 51, σ. 12 σημ. 55, 57, 58, σ. 13 σημ. 
62, σ. 14 σημ. 67, σ. 19 σημ. 83. Ανδρ. Λενακάκης, «Το τραγούδι του Ξεπατέρα», Διάλογος 20-21 
(2011), σ. 210 σημ. 6. Ανδρ. Λενακάκης, Μαγικές επωδοί και κατάδεσμοι στη Μεσαρά, ήτοι γηθειές, 
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δεσίματα, παιγνιδόξορκα και ένας μαγικός κώδικας γραμμένος στη Μεσαρά το 1906. Ηράκλειο 2007, σ. 
31 σημ. 2, σ. 83 σημ. 1, σ. 86 σημ. 1, 2, σ. 97 σημ. 1, σ. 138 σημ. 1, σ. 144 σημ. 1, σ. 146 σημ. 1, σ. 
149 σημ. 1, σ. 185 σημ. 1, σ. 219 σημ. 1, 3, σ. 221 σημ. 7, σ. 222 σημ. 11, σ. 223 σημ. 12, σ. 225 σημ. 
17, σ. 226 σημ. 18, σ. 227 σημ. 21, σ. 228 σημ. 22, σ. 233 σημ. 27, σ. 245. International Annotated 
Charms Bibliography. London 2015, σ. 5 (Χαρ. Πασσαλής – isfnr. org / files / International-
Bibliography _ Apr_2015. pdf). Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού 
κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), 
σ. 63 σημ. 196, σ. 66 σημ. 205, σ. 76 σημ. 251. Β. Πούχνερ, Δοκίμια για τη λαογραφική θεωρία και τη 
φιλοσοφία του πολιτισμού. Αθήνα 2014, σ. 177, σημ. 14, σ. 347. Άννα Μυκονιάτη, Πλαστές 
αρχαιότητες. Μια άλλη όψη στην πρόσληψη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο νέο ελληνικό κράτος. 
Θεσσαλονίκη 2014, σ. 204. Στυλιανή – Μαρία Ζεάκη, Η επωφελής μαγεία στο Ζαρό Ηρακλείου 
Κρήτης. Αθήνα 2015 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), passim. Χρ. Θανοπούλου, Το νεοελληνικό μετάλλινο 
φορητό φυλακτό από το 18ο – 20ό αιώνα. Τεχνολογία, μορφές, λαϊκές πίστεις και δοξασίες. 
Αντιπροσωπευτικά δείγματα. Αθήνα 2014 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 170 σημ. 683, σ. 175 σημ. 696, 697, 
σ. 247 σημ. 968. Στ. Μουζάκης, «Ανέκδοτος χειρόγραφος φυλακτήριος κύλινδος (rotulus) από τη 
Σπάρτη – Πισιδία της Μικράς Ασίας. Πρόδρομη παρουσίαση», στον τόμο W. Henderson – Efr. 
Zaharopoulou (επιμ.), Greece, Rome, Byzantium and Africa. Studies presented to Benjamin Hendrickx 
on his seventy fifth Birthday. Athens: University of Johannesburg – Hêodotos, σ. 571-572, σ. 584 σχ. 
12, σ. 585 σχ. 26, σ. 587 σχ. 38, σ. 589. Β. Καμινιώτης, Όψεις της γυναικείας εξουσίας στην 
παραδοσιακή κοινωνία των Καραγκούνηδων της Δυτικής Θεσσαλίας. Αθήνα 2012 (διδ. διατρ.: Πάντειο 
Πανεπιστήμιο), σ. 479. St. Skinner, Magical Techniques and Implements present in Graeco – Egyptian 
Magical Papyri, Byzantine Greek Solomonic Manuscripts and European Grimoirs: Transmission, 
Continuity and Commonality (The Technology of Solomonic Magic). Newcastle 2013 (διδ. διατρ.: 
University of Newcastle), σ. 12, σ. 222 σημ. 942, σ. 420, σ. 444. Ioan. Marathakis (ed. – transl.), The 
Magical Treatise of Solomon or Hygromanteia also called the Apotelesmatikē Pragmateia, Epistle to 
Rehoboam, Solomōnikē being a translation of MSS Harleianus 5596, Bononiensis 3632, Atheniensis 
1265, Gennadianus 45, Atheniensis 115, Parisinus 2419, Monacensis Gr. 70, supplemented by a 
number of other Greek manuscripts, forward by Stephen Skinner. Golden Hoard Press 2011, σ. 31-32, 
σ. 372. Βάιος Φ. Καμινιώτης, Μάγισσες και μαγείρισσες. Διατροφή, μαγεία και γυναικεία εξουσία στους 
Καραγκούνηδες της Δυτικής Θεσσαλίας. Αθήνα 2016, σ. 561. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. 
Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90 σημ. 9. زا نشیکیلپا ناگیار دولناد 
 Ελ. Κερά, Ο έρωτας .(http://www.faraketab.ir/archive/search/view/id/423185) ریز یاه کنیل قیرط
στους μαγικούς παπύρους. Αθήνα 2016 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 230. W. Puchner, Die Folklore 
Südosteuropas. Eine komparative Übersicht. Wien – Köln – Weimar, εκδ. Böhlau 2016, σ. 433 σημ. 
722. Μ. Γ. Σέργης, «Από τη ‘λαϊκή ιατρική’ στη μελέτη του ‘πολιτισμού της λαϊκής υγείας’, με ‘μελέτη 
περίπτωσης’ κείμενα ‘αλληλοελεγχόμενων’ ιατρών στη Σπάρτη της δεκαετίας του 1870», Πρακτικά 
συνεδρίου «Η ιατρική από την παράδοση στην επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες» (Αθήνα, 7-11 Μαρτίου 
2012). Αθήνα 2017, σ. 37. Ekat. Aleksieva – Dinna Ancheva, Ancient Magic in Bulgarian Folklore. 
Pearls of Syncretic Folk Art of the village of Bistritsa, Bulgaria. Sofia 1991, σ. 10. Ν. Χ. Κονομής, 
«Εμμανουήλ Παπαθωμόπουλος (1930 – 2011)», Δωδώνη. Φιλολογία 38-39 (2009-2010). In Memoriam 
Εμμανουήλ Παπαθωμόπουλου, σ. 12, σ. 16 αρ. 25. W. Puchner, Performanz und Imagination in der 
Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 272 σημ. 1024, σ. 282 σημ. 
1072, σ. 317 σημ. 57, σ. 324 σημ. 84, σ. 338 σημ. 138, σ. 506. Ελ. Κερά, Ο έρωτας στους μαγικούς 
παπύρους. Αθήνα 2016 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 193 σημ. 758, σ. 194 σημ. 759, 760, 761, 762, σ. 195 
σημ. 763, σ. 197 σημ. 764, 765, σ. 198 σημ. 766, σ. 201 σημ. 769, σ. 233. Χαρ. Πασσαλής, 
Νεοελληνικές επωδές. Η δύναμη του άρρητου λόγου στην ελληνική παράδοση. Θεσσαλονίκη 2016, σ. 
408. Ι. Ν. Καζάζης (επιμ.), Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669 του 
Εμμ. Κριαρά 20. Θεσσαλονίκη 2016, σ. 14. Ευ. Καραμανές, «Βότανα στη λαϊκή θεραπευτική: 
λαογραφική έρευνα και τεκμηρίωση της πολιτισμικής διάστασης των φαρμακευτικών και αρωματικών 
φυτών», στον τόμο Κυρ. Χρυσού-Καρατζά (επιμ.), Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη. Σχέσεις 
αμφίδρομες. Πρακτικά συνεδρίου (Αθήνα, 7 - 11 Μαρτίου 2012 / Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής 
Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών – Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος 
της Εθνικής Τράπεζας) 1. Αθήνα 2018, έκδ. Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής 
Λαογραφίας αρ. 33, σ. 451 σημ. 19. Μ. Γ. Σέργης, «Από την ‘Λαϊκή Ιατρική’ στην μελέτη του 
‘Πολιτισμού της Λαϊκής Υγείας’, με ‘μελέτη περίπτωσης’ δύο κείμενα ‘αλληλοελεγχόμενων’ ιατρών 
στη Σπάρτη κατά την δεκαετία του 1870», στον τόμο Κυρ. Χρυσού-Καρατζά (επιμ.), Λαϊκή ιατρική και 
ιατρική επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες. Πρακτικά συνεδρίου (Αθήνα, 7 - 11 Μαρτίου 2012 / Κέντρο 
Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών – Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του 

http://www.faraketab.ir/archive/search/view/id/423185
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Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας) 2. Αθήνα 2018, έκδ. Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον 
Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας αρ. 33, σ. 131 σημ. 20, σ. 153. 
 
 
80. Λαϊκός πολιτισμός και εκκλησιαστική παράδοση. Μια λαογραφική 
ανάγνωση του «Πηδαλίου» των Αγαπίου ιερομονάχου και Νικοδήμου 
Αγιορείτου. Αθήνα 2006, σσ. 229 (εκδ. Α. Αναγνώστου) 
 
Περίληψη: Μετά την εισαγωγή, αποδελτιώνονται και μελετώνται ιστορικά και συγκριτικά 
οι λαογραφικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πηδάλιον, τόσο στους κανόνες που 
περιλαμβάνει, όσο και στα εκτενή συνοδευτικά και επεξηγηματικά σχόλια του ιερομονάχου 
Αγαπίου και του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Μέσα από τις λαογραφικές αυτές 
πληροφορίες, και μετά από συγκριτική εξέταση προς την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις 
υπόλοιπες εκκλησιαστικές πηγές του 18ου και 19ου αιώνα, που παρουσιάζουν λαογραφικό 
ενδιαφέρον, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την στάση της Εκκλησίας απέναντι στον 
ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και την ελληνική παραδοσιακή καθημερινότητα και εθιμική 
πρακτική. Ο λαογραφικός σχολιασμός των κανόνων και των αναφορών του Πηδαλίου, στις 
σελίδες του οποίου πολλά λαϊκά έθιμα περιγράφονται εκτενώς, για να καταδικαστούν στη 
συνέχεια και να προταθεί η αντικατάστασή τους από άλλα χριστιανικότερα, αποτελεί 
ζητούμενο της έρευνας, η οποία μόνο αποσπασματικά είχε αντιμετωπίσει το ζήτημα. 
Αναδεικνύεται έτσι μια σημαντικότατη πηγή για την ιστορική μελέτη πολλών μορφών της 
ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας, διαχρονικά, ενώ δίνεται η αφορμή για την διατύπωση 
και ευρύτερων παρατηρήσεων σχετικά με την αντιμετώπιση του λαϊκού πολιτισμού από τον 
ορθόδοξη εκκλησιαστική πράξη και πρακτική, με τους διαδοχικούς σταθμούς της πορείας 
αυτής, και τις αλλαγές που αιώνες εκκλησιαστικής πράξεις και πρακτικής έχουν επιφέρει στις 
στάσεις αυτές, αλλά και στην ιδεολογία που τις στηρίζει και τις συνέχει, ώστε τελικά να 
σχηματιστεί το σύνολο των λαϊκών θρησκευτικών πεποιθήσεων και αντιλήψεων, που 
προσδιορίζει σήμερα την ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. 
 
Κρίσεις: Ναξιακά 22: 60 (2006), σ. 117 [Ι. Κ. Τουμπακάρης] / Παριανά 29: 111 (2008), σ. 
419-420 [Ν. Χ. Αλιπράντης] / Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008), σ. 811-814 [Γ. Κούζας] / 
Χωραΐτης 110 (2006), σ. 15 [Λάζ. Θεόφιλος] / Παρνασσός 53 (2011), σ. 462-464 [W. 
Puchner] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 561 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 990-992 [Β. Πούχνερ] 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός πολιτισμός τον 16ο αιώνα: η περίπτωση του 
Παχωμίου Ρουσάνου. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 267. Γ. Τζαννετής, «Η Ευρώπη με τη γραφίδα του αγίου 
Νικοδήμου», Αγαθοεργίη. Τιμητικός τόμος για τον Επίσκοπο Κυανέων Χρυσόστομο Μαυρογιαννόπουλο 
διαπρεπή Νάξιο της διασποράς. Αθήνα 2008, σ. 474. Μ. Γ. Σέργης, Έθιμα του Πάσχα από τη Θράκη. 
Κομοτηνή 2009, σ. 8 σημ. 63. Γ. Τζαννετής, «Αφορμές από τρία νέα βιβλία», Αργοκοιλιώτισσα. Η 
Παναγία της Νάξου 16: 58 (2010), σ. 20 σημ. 7. Γ. Τζαννετής, «Τραγούδια και χοροί στο γάμο», 
Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της Νάξου 16: 60 (2010), σ. 13 σημ. 2. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και 
τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 
1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 37 σημ. 98, σ. 76 σημ. 249, σ. 142 σημ. 529. Μ. Γ. 
Σέργης, «Η αρκούδα ως σύμβολο γονιμότητας: Από την ιερότητα του ζώου στην μαγική του 
υπόσταση», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην 
εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και 
Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 720 σημ. 99. Μ. Γ. Σέργης, «Έθιμα του Πάσχα από τη 
Θράκη», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Κ. Ζαφείρης – Ελ. Ναξίδου – Γιάνν. Μπακιρτζής – Andr. 
Farrington (επιμ.), Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης. Κομοτηνή 2015, έκδ. Σχολή 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σ. 321 σημ. 71 [ηλεκτρονική έκδοση]. Ν. 
Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90-91 
σημ. 9. Παρθένα Καραντωνίου, Γάμος και γαμήλιες γυναικείες ενδυμασίες στη Νεοκαισάρεια 
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Ιωαννίνων (20ός - 21ος αι.). Ιωάννινα 2016 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 300. Γαρ. Γ. 
Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών 
στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 965. Παντελεήμων 
Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων 
της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 26 σημ. 22, σ. 372. 
 
 
81. Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία. Ιερός Πατριαρχικός Ναός – 
Πατριαρχικός Οίκος. Αθήνα (2006), σσ. 16 (εκδ. Χελάνδιον) 
 
Περίληψη: Περιληπτική μορφή της επόμενης έκδοσης (αρ. Ι. 82), για χρήση των επισκεπτών 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με σύντομη περιήγηση στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό 
και στον ανακαινισμένο Πατριαρχικό Οίκο της Κωνσταντινούπολης. Εξετάζονται βασικά 
ζητήματα σχετικά με την ιστορία, τις αρχιτεκτονικές φάσεις, τα κειμήλια, τις εικόνες και τη 
λατρευτική πράξη του πάνσεπτου πατριαρχικού ναού, με στόχο τη γνωριμία του αναγνώστη 
με την πνευματική και λειτουργική παράδοση, αλλά και με την συνεχή προσφορά του 
Οικουμενικού Θρόνου στο Γένος, στην Ορθοδοξία και στην παγκόσμια πολιτισμική 
κληρονομιά. 
 
Κρίσεις: Τρίτη Χιλιετία 45 (2010), σ. 16 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: «Serapheim II. Ecumenical Patriarch of Constantinople», www. Wikipedia. com. «Patriarch 
Jeremias III of Constantinople», www. Wapedia. wiki. Ευ. Χεκίμογλου (επιμ.), Ο πατριαρχικός ναός 
του αγίου Γεωργίου. Η ιστορία, η αρχιτεκτονική και οι εικόνες του – The Patriarchal Church of Saint 
George. Architecture, History, Icons. Θεσσαλονίκη 2013, σ. 293, 294. 
 
 
82. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αθήνα 2006, σσ. 142 (εκδ. Χελάνδιον – 
Προσκυνήματα της Ορθοδοξίας, αρ. 2) 
 
Περίληψη: Εκτενής και αναλυτικός επιστημονικός οδηγός για τον επισκέπτη και τον 
προσκυνητή, όπου περιλαμβάνονται η ιστορία και η διαχρονική πορεία του Οικουμενικού 
Θρόνου, ο Πατριαρχικός Ναός του αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, με τα κειμήλια και τις 
εικόνες του, ο Πατριαρχικός Οίκος και οι σχετικές κτηριακές εγκαταστάσεις του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Βιβλιοθήκη, το Σκευοφυλάκιο, το Αρχειοφυλάκιο και το 
Μυροφυλάκιο. Ο τόμος, που πλαισιώνεται από άφθονο φωτογραφικό και σχεδιαστικό υλικό, 
κλείνει με κατάλογο και προσωπογραφίες των Πατριαρχών, αλλά και εκτενή σχετική 
βιβλιογραφία. Με βάση τόσο τη σχετική βιβλιογραφία, όσο και συστηματική επιτόπια και 
αρχειακή έρευνα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιδιώκεται η ανάδειξη της παράδοσης του 
Γένους, όπως αυτή εκπροσωπείται αλλά και διαμορφώνεται από την πνευματική κορυφή του 
Γένους, αλλά και η συστηματική προβολή της πνευματικής, λειτουργικής και πολιτισμικής 
παράδοσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τόσο σε πανελλήνιο και διορθόδοξο, όσο και σε 
διαχριστιανικό και παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης διατυπώνονται παρατηρήσεις για την 
σημερινή διάρθρωση, δράση και προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και για τις 
πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει σε διεθνές επίπεδο, ώστε ο ναγνώστης να σχηματίσει κατά 
το δυνατόν πλήρη εντύπωση όχι μόνο για την ιστορική διαδρομή, αλλά και για την ενεστώσα 
κατάσταση, δράση και προσφορά της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κυρίως στην 
ανάπτυξη, οργάνωση και συντήρηση του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου. 
 
Κρίσεις: Ο Χρόνος 11578 (30-11-2006), σ. 1, 8-9 [Μελ. Μαρτίδου] / Η Πατρίδα 7626 (15-
12-2006), σ. 1, 7 [Ελ. Μούκανου] / Καρφί 289 (23/24-12-2006), σ. 21 / Ισοτιμία (7-1-2007), 
σ. 22 / Χαραυγή 573 (23-12-2006), σ. 19 [Κ. Τζίχας] / Παρατηρητής της Θράκης (3-2-2007), 
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σ. 8 [Κ. Δώδος] / Ελευθεροτυπία (16-2-2007) – ένθετο «Βιβλιοθήκη», αρ. 441, σ. 27 [Β. 
Καλαμαράς] / Ελεύθερος Διάλογος 979 (22-2-2007), σ. 8 [Ρούλα Τικοπούλου] / 
Ραδιοτηλεόραση (7-2-2007), σ. 103 [Έλενα Χουζούρη] / Η Αλήθεια 4054 (9-2-2007), σ. 2 
[Δημήτρης Φρεζούλης] / Κέρδος (16-12-2006), σ. 11 / Εμπρός-Λέσβος 2276 (31-1-2007), σ. 
13 [Παναγιώτης Σκορδάς] / Ελευθερία Λάρισας (21-1-2007), σ. 38 [Άννα Σταυράκη] / 
Σαμιακή 2135 (19-2-2007), σ. 8 [Μ. Στεφανάκης] / Διακονία 45 (2007), σ. 5-6 [π. Παντ. 
Μουτάφης] / Ο Πολίτης 480 (Απρίλιος 2007), σ. 9 [π. Σεραφείμ Φαράσογλου] / Διάβαση 12: 
65 (2007), σ. 30 [Αλ. Κατσιάρας] / Συνείδηση (21-4-2007), σ. 8 / Μεθόριος 27 (2007), σ. 93 
[Γ. Βοϊκλής] / Παμμακάριστος 10 (2006), σ.108-109 [Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Επίσκεψις 38: 
680 (2007), σ. 21-24 [Βασίλ. Θ. Σταυρίδης] / Θεολογία 78 (2007), σ. 813-816 [Βασίλ. Θ. 
Σταυρίδης] / Index 21 (2008), σ. 28 [Γιώτα Συκιώτη] / Ριζοσπάστης (26-1-2008), σ. 23 / 
Στύλος Ορθοδοξίας 95 (Νοέμβριος 2008), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] / Index 25 (2008), σ. 56 
[Συντακτική Ομάδα] / Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008), σ. 799-800 [Μαρ. Τριπερίνα] 
 
Αναφορές: Ιω. Κ. Τουμπακάρης, «Περί του επωνύμου και της καταγωγής του από Σμύρνης και 
Χαλκηδόνος Πατριάρχου Κων/πόλεως Ανθίμου Γ΄ του ‘Βδελλά’», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών 
Μελετών 20 (2006-2010). Πεντηκονταέτηρος, σ. 401 σημ. 6. «Serapheim II. Ecumenical Patriarch of 
Constantinople», www. Wikipedia. com. «Patriarch Jeremias III of Constantinople», www. Wapedia. 
wiki. Ευ. Χεκίμογλου (επιμ.), Ο πατριαρχικός ναός του αγίου Γεωργίου. Η ιστορία, η αρχιτεκτονική και 
οι εικόνες του – The Patriarchal Church of Saint George. Architecture, History, Icons. Θεσσαλονίκη 
2013, σ. 293, 294. John Chryssavgis, The Ecumanical Patriarchate today. Sacred Greek Orthodox sites 
of Istanbull. Ankara 2014, σ. 125. Δημ. Τσιβόγλου, Οι επιπτώσεις των τουρκικών διεκδικήσεων στο 
Αιγαίο ως προς το σεβασμό του καθεστώτος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκ μέρους της Τουρκίας. 
Ρόδος 2015 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου), σ. 245. «Σεραφείμ Β΄», www. el. wikipedia. org. 
«Τιμόθεος Μαρμαρινός», www. el. wikipedia. org. «Ιερεμίας Γ΄», www. el. wikipedia. org. 
«Πατριαρχικός ναός αγίου Γεωργίου», www. el. wikipedia. org.  
 
 
83.  Λαϊκά παραμύθια της Κωνσταντινούπολης (πρόλογος: Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης). Αθήνα 2007, σσ. 164 (εκδ. Εν Πλω) – Αθήνα 2016 (β΄ έκδοση), 
σσ. 104 (εκδ. Εν Πλω – Real News) – Αθήνα 2016 (γ΄ έκδοση), σσ. 104 (εκδ. 
Εν πλω – Καθημερινές Εκδόσεις Α. Ε.)  
 
Περίληψη: Εκδίδονται και σχολιάζονται λαϊκά παραμύθια από την ομογένεια της 
Κωνσταντινούπολης, από το «Λαογραφικό Αρχείο» του καθηγητή και ακαδημαϊκού 
Γεωργίου Α. Μέγα, το οποίο βρίσκεται στην Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Προηγείται 
σχετική εισαγωγή, ενώ η έκδοση συμπληρώνεται με σύντομα ειδικά παραμυθολογικά 
σχόλια, ώστε να λειτουργεί τόσο ως συλλογή για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, όσο και 
ως δημοσίευση για το ειδικό επιστημονικό λαογραφικό κοινό. Τα μέχρι τώρα ανέκδοτα αυτά 
παραμύθια αποτελούν ενδιαφέρον υλικό για τον υπό σύνθεση κατάλογο των ελληνικών 
παραμυθιών, παραλλήλως δε συμπληρώνουν τη γνώση μας για τον παραμυθιακό λόγο και 
τον έντεχνο λαϊκό λόγο των Ρωμηών της Πόλης. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την 
κατάταξη του υλικού κατά το διεθνές σύστημα A. Aarne – St. Thompson, τα νέα και 
ανέκδοτα αυτά παραμύθια της Κωνσταντινούπολης προσφέρονται στην επιστημονική 
έρευνα, καθώς πλαισιώνονται και από σύντομα επιστημονικά σχόλια, με βάση τα οποία 
μπορούν να ερμηνευθούν και να χρησιμοποιηθούν από τη σύγχρονη λαογραφία μας. 
Παραλλήλως δε αναδεικνύεται η αξία του υλικού που συγκέντρωσε δια των σπουδαστών και 
των φοιτητών του ο Γ. Μέγας, και το οποίο παραμένει στο σύνολό του σχεδόν ανέκδοτο, αν 
και πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί σε επιστημονικές παραμυθολογικές μελέτες. 
 
Κρίσεις: Ο Χρόνος 11725 (5-7-2007), σ. 1, 7 [Μελ. Μαρτίδου] / e Liberta [info@e-
liberta.gr] – ( 9 Ιουλίου 2007) / Ο Πολίτης 484 (Αύγουστος 2007), σ. 9 [π. Σεραφείμ 
Φαράσογλου] / Τα Νειάτα 356 (Ιούλιος-Αύγουστος 2007), σ. 137 [Ιω. Μενούνος] / Ελεύθερος 
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Τύπος της Κυριακής-Εβδομαδιαίο περιοδικό 28 (2-12-2007), σ. 34 [Αλ. Τσόλκα] / Διάβαση 
69: 13 (2007), σ. 27-28 [Διαμ. Μπούρτζινου] / Ίμβρος 89 (2008), σ. 40  [Εύη Τσιτιρίδου-
Χριστοφορίδου] / Ελευθεροτυπία (15-2-2008) – ένθετο «Βιβλιοθήκη», αρ. 490, σ. 28 [Β. 
Καλαμαράς] / Χριστιανική 783 (16-10-2008), σ. 11 [Μητροπολίτης Γουμενίσσης Δημήτριος 
Μπεκιάρης] / Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008), σ. 810-811 [Γ. Κούζας] / Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 196 [Αφρ. Νουνανάκη] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 563 [Αν. 
Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Έντυπα μέσα επικοινωνίας και λαϊκός πολιτισμός. Νεωτερικά 
λαογραφικά. Αθήνα 2011, σ. 20 σημ. 15. Όλγα Ευτυχία -  Σαριγιαννίδου, Ο λαϊκός πολιτισμός στα 
σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια των θρησκευτικών. Αθήνα 2011, σ. 78. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Το 
παραμύθι  επικαιρότητα», Ιστορίας Μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη Α1. 
Αθήνα 2011, έκδ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 32 σημ. 4. Όλγα 
Σαριγιαννίδου, «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού στο μάθημα των 
θρησκευτικών», στον τόμο Παντ. Γεωργογιάννης (επιμ.), 16ο Διεθνές Συνέδριο «Οργάνωση και 
Διοίκηση της Εκαπαίδευσης. Διαπολιτισμικότητα και τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα» (Πάτρα, 28-30 
Ιουνίου 2013) 1. Πάτρα 2014, σ. 327. Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της 
Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και 
το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 131 σημ. 53. Ιω. Φώκου, Λαϊκά παραμύθια για 
δυνατές γυναίκες: εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την αποδόμηση των 
έμφυλων στερεότυπων στο λαϊκό παραμύθι. Αθήνα 2018 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 395. 
 
 
84. Το Αρχείο του «Λαογραφικού Φροντιστηρίου» του Γ. Α. Μέγα. 
Αναλυτικός Κατάλογος. Αθήνα 2007, σσ. 242 – σε συνεργασία με τον Γ. Χ. 
Κούζα (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 12) 
 
Περίληψη: Μετά από σχετική εισαγωγή καταλογογραφούνται αναλυτικά τα περιεχόμενα 
των χειρογράφων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικής ύλης του «Λαογραφικού 
Φροντιστηρίου», που οργάνωσε ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Γεώργιος Α. Μέγας, δια των 
φοιτητών του, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα παραμύθια των 
χειρογράφων τυπολογούνται κατά το διενές σύστημα κατάταξης των  A. Aarne - St. 
Thompson και στο τέλος παρατίθενται πίνακες (τόπων, συλλογέων, κατηγοριών 
λαογραφικής ύλης και παραμυθιακών τύπων), με στόχο να διευκολυνθεί ο ερευνητής στην 
χρήση του σημαντικού αυτού ανέκδοτου και πρωτότυπου υλικου, που φυλάσσεται στα 
γραφεία της «Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας». Τα μέχρι τώρα ανέκδοτα αυτά παραμύθια 
αποτελούν ενδιαφέρον υλικό για τον υπό σύνθεση κατάλογο των ελληνικών παραμυθιών. 
Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την κατάταξη του υλικού – το οποίο τώρα προσφέρεται και 
ψηφιοποιημένο από την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία -  κατά το διεθνές σύστημα A. 
Aarne – St. Thompson, τα ανέκδοτα αυτά παραμύθια προσφέρονται στην επιστημονική 
έρευνα, ώστε να ερμηνευθούν και να χρησιμοποιηθούν από τη σύγχρονη λαογραφία μας. 
Παραλλήλως δε αναδεικνύεται η αξία του υλικού που συγκέντρωσε δια των σπουδαστών και 
των φοιτητών του ο Γ. Μέγας, και το οποίο παραμένει στο σύνολό του σχεδόν ανέκδοτο, αν 
και πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί σε επιστημονικές παραμυθολογικές μελέτες. 
 
Κρίσεις: Παμμεσηνιακή 170 (Δεκέμβριος 2007), σ. 6 [Χρ. Ρέππας] / Θεσσαλικό Ημερολόγιο 
53 (2008), σ. 392 [Κ. Σπανός] / Καποδιστριακό 120-121 (1-15-2-2008), σ. 15 [Γερ. Ζώρας] / 
Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 1139-1143 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / Δελτίον Διοικήσεως 
Επιχειρήσεων 374 (2009), σ. 135 [Ιω. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Παριανά 113 (2009), σ. 294 [Ν. 
Αλιπράντης] / Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008), σ. 802-804 [Μαρ. Τριπερίνα] / Fabula 50: 3-
4 (2009), σ. 323-324 [W. Puchner] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος 
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Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 196-197 [Αφρ. 
Νουνανάκη] 
 
Αναφορές: Αγγ. Κομποχόλη, Θρησκευτική και κοσμική λαϊκή διήγηση. Αλληλεπιδράσεις. Το 
παράδειγμα του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη. Αθήνα 2008 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 303. Γ. Χ. Κούζας, 
Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Η ιστορική διαδρομή της (1908-2008). Αθήνα 2009, σ. 232 σημ. 2, σ. 
233 σημ. 14, σ. 239. W. Puchner, «Der griechische Märchenkatalog von Georgios Megas. Zur 
Geschichte und Bedeutung eines unvollendeten Projects», στον τόμο Studien zur Volkskunde 
Sudosteuropas und des mediterranen Raums, Wien – Köln - Weimar 2009, σ. 490 σημ. 52. Β. 
Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες – Μέθοδοι - Θεματικές. Αθήνα 2009, σ. 476 σημ. 42. Νικ. Δ. 
Περπατάρη, Το θέμα του τρελού στο λαϊκό μύθο. Αθήνα 2010 (διδ. διατρ: ΕΚΠΑ.), σ. 14 σημ. 8, 235. 
W. Puchner, «Der unveroffentlichte Zettelkasten eines Katalogs der griechischen Märchentypen nach 
dem System von Aarne - Thompson von Georgios A. Megas. Das Schicksal eines personlichen Archivs 
und seine Editionsprobleme», στον τόμο W. Heissig – R. Schott (επιμ.), Die heutige Bedeutung oraler 
Traditionen – Ihre Archivierung, Publikation und Index - Erschliessung / The Present – Day 
Importance of Oral Traditions. Their Preservation, Publication and Indexing. Opladen / Wiesbaden 
(Abhandlungen der Nordrhein – Westfalischen Akademie der Wissenschaften, 102), σ. 90 σημ. 19. 
Παν. Καπροΐτη, Θέματα και μοτίβα εγκλεισμού νέας στο λαϊκό παραμύθι. Αθήνα 2010 (μεταπτ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 35. Χαρ. Φαράντος, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 38 (2008-2009), σ. 465-468. Β. Πούχνερ, 
Δοκίμια λαογραφικής θεωρίας. Αθήνα 2011, σ. 222 σημ. 26, σ. 344. Β. Πούχνερ, Παραμυθολογικές 
Μελέτες Α΄. Η ξεχασμένη νύφη. Από την ιταλική Αναγέννηση στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι. Αθήνα 2011, 
σ. 114 σημ. 164. Β. Πούχνερ, Παραμυθολογικές Μελέτες Β΄. Μυθολογικά και άλλα θέματα. Αθήνα 
2012, σ. 165 σημ. 19, σ. 194. Γ. Ι. Θανόπουλος, «Γεώργιος Α. Μέγας: Πρώτος καθηγητής Λαογραφίας 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σύντομη αναφορά στο έργο του», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 43 (2012), σ. 211 σημ. 6. Ν. Καρπούζης, «Γεώργιος Α. Μέγας», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, 
μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 206 σημ. 4, σ. 207 σημ. 5. Ν. Καρπούζης, «Λαογραφικοί 
επιστημονικοί φορείς, περιοδικά, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, λαογραφικά αρχεία και 
συλλογές στην εποχή της ψηφιοποίησης», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), 
Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 939 σημ. 22. Α. 
Λυδάκη – Β. Καμινιώτης, «Η μάγισσα στις λαϊκές αφηγήσεις. Παραμύθια από τη Θεσσαλία», 
Πρακτικά Ημερίδας «Μαγεία και Μεταφυσικός Κόσμος». Αθήνα 2011, έκδ. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, σ. 
65-66 σημ. 29, σ. 74. Γ. Κούζας, «Πρωτογενές λαογραφικό υλικό από τη Σάμο. Η περίπτωση των 
σαμιακών συλλογών του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 38 σημ. 12, 14. Μαρ. Παπαχριστοφόρου, «Μνημεία 
του λόγου, η επιτόπια έρευνα και η προφορικότητα: από τη συγκριτική – ιστορική μέθοδο του Ν. 
Πολίτη σε μια ολιστική προσέγγιση της (προφορικής) παράδοσης», Λαογραφία 42 (2010-2012). 
Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον 
διεθνή χώρο», σ. 776. Vassil. Chrysanthopoulou, «Folklore theory and practice in Greece, 1945-1991: The 
contribution of the Hellenic Folklore Centre of the Academy of Athens», στον τόμο Al. Boskovits – Ch. 
Hann (εκδ.), The anthropological field of the margins of Europe 1945-1991. Zürich – Berlin 2013, σ. 125, 
σ. 128. Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, «Παραδοσιακές φορεσιές της περιοχής Κοζάνης στο Λαογραφικό Αρχείο 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», στον τόμο Χαρ. Καρανάσιος – Κ. Ντίνας – Δημ. Μυλωνάς – Δημ. 
Σκρέκας (επιμ.), Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου τοπικής ιστορίας «Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας. Γένεση και 
ανάπτυξη μιας μακεδονικής μητρόπολης». Κοζάνη 2014, σ. 620 σημ. 25, σ. 634 σημ. 61. Β. Καμινιώτης, 
Όψεις της γυναικείας εξουσίας στην παραδοσιακή κοινωνία των Καραγκούνηδων της Δυτικής 
Θεσσαλίας. Αθήνα 2012 (διδ. διατρ.: Πάντειο Πανεπιστήμιο), σ. 481. Παν. Καπροΐτη, Θέματα και 
μοτίβα εγκλεισμού νέας στον αγροτικό και τον αστικό πολιτισμό. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 16. 
Vas. Chrysanthopoulou – Jutta Lauth Bacas, «The Ethnological Sciences in Greece since the Late 
1980s: The view from Folklore and Social Anthropology», στον τόμο Klaus Roth (εκδ.), Changing 
Paradigms. The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe – Ethnologia Balkanica. 
Journal for Southeast European Anthropology 17 (2014), σ. 160-161. Στυλιανή – Μαρία Ζεάκη, Η 
επωφελής μαγεία στο Ζαρό Ηρακλείου Κρήτης. Αθήνα 2015 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 202. Βάιος Φ. 
Καμινιώτης, Μάγισσες και μαγείρισσες. Διατροφή, μαγεία και γυναικεία εξουσία στους Καραγκούνηδες 
της Δυτικής Θεσσαλίας. Αθήνα 2016, σ. 566. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και 
συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 117. Μαρ. 
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Παπαχριστοφόρου, «Από τη συλλογή λαογραφικής ύλης στην επιτόπια έρευνα: μια κριτική αναδρομή 
στην ιστορία της Ελληνικής Λαογραφίας», στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), 
Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 122. Ρ. 
Κακάμπουρα – Αφρ. Νουνανάκη, «Ο Γεώργιος Μέγας και οι μετεκπαιδευόμενοι δάσκαλοι στη 
Φιλοσοφική Σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), 
Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 
2016). Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική 
Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 52 σημ. 
16. Μαρ. Παπαχριστοφόρου, «Ο Γεώργιος Μέγας, η ιστορική – γεωγραφική θεωρία και η επιτόπια 
έρευνα», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική 
Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας 
(Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον 
της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 114-115, σημ. 23. W. Puchner, «Η 
συγκριτική μεθοδολογία του Γεωργίου Α. Μέγα στα πλαίσια των βαλκανολογικών ερευνών», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. 
Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 
2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 150 σημ. 25. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Η συμβολή του 
Γεωργίου Α. Μέγα στην έρευνα και μελέτη των τοπικών ενδυμασιών», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – 
Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από 
την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. 
Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, 
παράρτημα αρ. 19), σ. 258-259 σημ. 9. Μαρ. Καπλάνογλου, «Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η έρευνα του 
παραμυθιού ως λαογραφικού φαινομένου», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο 
Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 
2016). Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική 
Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 276 σημ. 
7. Δ. Προύσαλης, Ο λαϊκός λόγος στη σύγχρονη αφήγηση. Η περίπτωση του λαϊκού παραμυθιού. Αθήνα 
2014 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 234. Β. Πούχνερ, Θέματα Συγκριτικής Λαογραφίας. Ελλάδα, 
Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 299 σημ. 25, σ. 348. 
 
 
85. Νεοελληνικά λαϊκά επιτύμβια επιγράμματα. Αθήνα 2007, σσ. 392 (εκδ. 
Παπαζήση) 
 
Περίληψη: Με βάση ένα πλούσιο υλικό, που προέκυψε από επιτόπια έρευνα και καταγραφή 
πολλών ετών, μελετώνται τα νεοελληνικά λαϊκά επιτύμβια επιγράμματα, μια ενδιαφέρουσα 
μορφή της νεωτερικής λαογραφίας μας. Συγκεκριμένα εξετάζεται η ελληνική παράδοση του 
θρήνου και του επιτυμβίου επιγράμματος σε σχέση προς τα λαϊκά επιτύμβια επιγράμματα της 
εποχής μας, η θεματολογία, η μορφολογία, η λειτουργικότητα και η ιδεολογία των 
επιγραμμάτων αυτών, ενώ στο τέλος παρατίθεται και ένα εκτενές ανθολόγιο παρόμοιων 
ανέκδοτων κειμένων, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να σχηματίσει μια πλήρη εικόνα για το 
αντικείμενο έρευνας αυτής της μονογραφίας. Ο τόμος, που περιέχει και σχετικό 
εικονογραφικό υλικό, ολοκληρώνεται με την σχετική πλούσια διεθνή βιβλιογραφία. Με τον 
τρόπο αυτό αναδεικνύεται ένα νεωτερικό είδος του ελληνικού έντεχνου λαϊκού λόγου, το 
οποίο μάλιστα είναι μάλλον βραχύβιο, καθώς τα επιγράμματα συνήθως καταστρέφονται μαζί 
με το τεφικό μνημείο στο οποίο βρίσκονται. Παραλλήλως, αναδεικνύονται οι σχέσεις των 
επιγραμμάτων αυτών με ανάλογες εκφράσεις των αρχαίων επιτυμβίων επιγραμμάτων και 
αναλόγων βυζαντινών θρηνωδιών, αλλά και λαϊκών θρηνητικών κειμένων, αλλά και 
μελετώνται οι στενές σχέσεις των νεοελληνικών επιτυμβίων επιγραμμάτων με τις 
νεοελληνικές λαϊκές τελετουργίες του θανάτου, και με τα νεωτερικά επιτύμβια έθιμα, όπως 
αυτά διαμορφώνονται από την σχετική δράση των γραφείων τελετών, στο αστικό 
πολιτισμικό πλαίσιο των σύγχρονών μας πόλεων. Ουσιαστικά η μελέτη αυτή αποτελεί 
σπουδή στη νεωτερική ελληνική λαογραφία, με τη χρήση πολλών δεδομένων από τη σχετική 
πλούσια ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 
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Κρίσεις: Η Εποχή (10-2-2008), σ. 35 [Μ. Θεοδοσοπούλου] / Ελευθεροτυπία (15-2-2008) – 
ένθετο «Βιβλιοθήκη», αρ. 490, σ. 28 [Β. Καλαμαράς] / Φιλολογικό Καφενείο 1 (2008), σ. 28 
[Χρ. Χαλαζιάς] / Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008), σ. 814-818 [Γ. Κούζας] / Παρνασσός 50 
(2008), σ. 429-431 [Στ. Κεκρίδης] / Südost-Forschungen 69-70 (2010-2011), σ. 670-671 [W. 
Puchner] 
 
Αναφορές: Δ. Μπενέκος, Οπτικές του λαϊκού πολιτισμού. Αθήνα 2008, σ. 77 σημ. 52, σ. 81 σημ. 55, σ. 
227. Ζαχ. Στούφης, Τα σύγχρονα επιτύμβια επιγράμματα της Ζακύνθου. Ζάκυνθος 2009, σ. 157. Μ. Γ. 
Σέργης, «Ημερολόγια τοίχου των Εθνικοτοπικών Συλλόγων: η περίπτωση των εν Αθήναις Ναξιακών 
Συλλόγων, 1980 - 2007», στον τόμο Κατ. Κορρέ-Ζωγράφου – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Πρακτικά 
Επιστημονικού Συνεδρίου «Η έρευνα και διδασκαλία του υλικού πολιτισμού των νεωτέρων χρόνων στα 
ελληνικά πανεπιστήμια. Αθήνα 2010, σ. 502 σημ. 109. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Έντυπα μέσα 
επικοινωνίας και λαϊκός πολιτισμός. Νεωτερικά λαογραφικά. Αθήνα 2011, σ. 203. Μ. Γ. Σέργης, 
«Αγροτοαστικό δίπολο, μνήμη των αισθήσεων, συναίσθημα και πολιτική στα Ναξιακά Χρονικά του 
Νικηφόρου Μανδηλαρά και ειδικότερα στη στήλη τους ‘Ετσά κι αλλιώς κι αλλιώτικα’», στον τόμο Β. 
Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Μνήμη Νικηφόρου Μανδηλαρά. Κείμενα για την ιστορία, την πολιτική, την 
κοινωνία και τους θεσμούς. Αθήνα 2012, σ. 22 σημ. 17. Γ. Χ. Κούζας, «Αστική Λαογραφία: 
θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική διαδρομή - θεματολογία. Από τη μελέτη των ‘βιομηχανικών 
επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. 
Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 
2012, σ. 144 σημ. 255. Ατ. Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, Στοιχεία προφορικότητας στο επίγραμμα σε 
σύγκριση με το κρητικό δίστιχο. Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 17 σημ. 9, σ. 414. Ζαχ. Στουφής, 
Τα ζακυνθινά μοιρολόγια και οι μεταλλάξεις του θρηνητικού λόγου στο χρόνο. Ζάκυνθος 2013, σ. 104. 
Αρ. Δουλαβέρας, Μελετήματα για το δημοτικό τραγούδι. Θεσσαλονίκη 2013, σ. 20 σημ. 41, σ. 190. Αρ. 
Δουλαβέρας, «Η αξία της ζωής και η απαξία του θανάτου στα δημοτικά μας τραγούδια», στον τόμο 
Δημ. Μαγριπλής (επιμ.), Όψεις του πολιτιστικού φαινομένου. Επιστημολογικές προσεγγίσεις του 
θανάτου και της ζωής. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 20 σημ. 41. Βασίλ. Σταυρίδης, Οικουμενικόν 
Πατριαρχείον και η μέριμνα των νεκρών. Θεσσαλονίκη 2015, σ. 36. Ελ. Κορνάρου, «Αρχαιοελληνικοί 
θρήνοι για τους νεκρούς και νεότερα κρητικά μοιρολόγια», στον τόμο Κ. Μουτζούρης (επιμ.), Τα 
κρητικά μοιρολόγια. Μνήμη Σήφη Κοσόγλου, Χρίστου Μακρή και Οδυσσέα Τσαγκαράκη. Πρακτικά 
συνεδρίου. Ανώγεια 2016, έκδ. Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, σ. 115 σημ. 65, σ. 116. Ανδρ. 
Λενακάκης, «Η δωρεά ανθρωπίνων οργάνων στα σύγχρονα επιτύμβια επιγράμματα», στον τόμο Κ. 
Μουτζούρης (επιμ.), Τα κρητικά μοιρολόγια. Μνήμη Σήφη Κοσόγλου, Χρίστου Μακρή και Οδυσσέα 
Τσαγκαράκη. Πρακτικά συνεδρίου. Ανώγεια 2016, έκδ. Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, σ. 491 σημ. 1, 
σ. 492 σημ. 3, σ. 493 σημ. 5, σ. 494 σημ. 7, σ. 498 σημ. 9, σ. 499 σημ. 10, σ. 500. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, 
Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό 
Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 965. Γ. Στασινός, «Η γυναικεία 
συμμετοχή στις τελετουργίες θανάτου στο αστικό περιβάλλον», στον τόμο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών / Φιλοσοφική Σχολή, Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 
Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας (16 – 18 Μαΐου 2013) 2. Αθήνα 2014, σ. 589 σημ. 
1, σ. 593 σημ. 20, 21, 24, σ. 595 σημ. 33, 34, 35, 36, 37, σ. 596. Ατ. Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, 
Μελέτες στο Δίστιχο. Κρητική μαντινάδα και αρχαίο επίγραμμα. Ηράκλειο 2017, σ. 427. St. 
Kiotsekoglou, Yunanistan’in Evros Bölgesi Dolmen, Çistler ve Kaya Mezarlari. Edirne 2015 (μεταπτ. 
διατρ.: Trakya Üniversitesi), σ. 55. W. Puchner, «Review of Evy Johanne Håland, Rituals of Death and 
Dying in Modern and Ancient Greece. Writing History from a Female Perspective. Cambridge 2014», 
Südost-Forschungen 73 (2014), σ. 669 σημ. 25. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο καθηγητής Μανόλης Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 17. Μ. Γ. Σέργης, «Το 
λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 
– Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 113. Ευγ. Μαυρομμάτη, Λαϊκές αντιλήψεις, τελετουργικές πρακτικές και υλικός πολιτισμός στα 
πλαίσια του θανάτου: η ταφή κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Αναφορά στον ελλαδικό χώρο, τη Μικρά 
Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Αθήνα 2017, σ. 196. 
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86. Studien zur griechischen Volkskunde. Athen 2007, σσ. 189 (εκδ. Αλήθεια 
– Ελληνικοί τόποι και πολιτισμοί αρ. 2)  
 
Περίληψη: Αναδημοσιεύονται εδώ μελέτες που δημοσιεύθηκαν σε ξένες γλώσσες και σε 
επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού, και αφορούν την ελληνική θρησκευτική παράδοση, 
την ελληνική φιλολογική λαογραφία, αλλά και ζητήματα συγκριτικής βαλκανικής και 
ευρωπαϊκής λαογραφίας. Τα μελετήματα καλύπτουν ολόκληρο, σχεδόν, το φάσμα της 
θεματολογίας της ελληνικής λαογραφίας. Μια ομάδα τους αφορά ζητήματα ιστορικής και 
βυζαντινής λαογραφίας, με τη διερεύνηση επιμέρους μορφών της. Μια άλλη ομάδα αφορά 
θέματα θρησκευτικής λαογραφίας και έρευνας εθίμων και εκδηλώσεων της παραδοσιακής 
θρησκευτικότητας και της θρησκευτικής συμπεριφοράς του ελληνικού λαού. Στον τόμο 
περιλαμβάνονται επίσης μελετήματα σχετικά με την ιστορία και τη θεωρία της ελληνικής 
λαογραφίας, αλλά και με τον παραδοσιακό πολιτισμό των Πομάκων της Θράκης, και 
μάλιστα όσων είναι εγκατεστημένοι στα ορεινά του νομού Ξάνθης, τα δημοτικά τραγούδια, 
τα τοπωνύμια, τις παραδόσεις και τις παροιμίες τους. Η δημοσίευση των μελετών αυτών σε 
ξένα επιστημονικά περιοδικά συμβάλλει και στη διεθνή προβολή των μορφών του ελληνικού 
λαϊκού πολιτισμού, δεδομένου ότι πολλές φορές, και κυρίως για ζητήματα που σχετίζονται 
με τους φραγμούς που θέτει η γλώσσα, σε ξένες σχετικές μελέτες δεν λαμβάνονται υπόψη τα 
σχετικά ανάλογα ελληνικά παραδείγματα. Η δε συγκέντρωση των μελετών αυτών σε έναν 
τόμο αποσκοπεί στην ευκολότερη εύρεση και χρήση τους από την ελληνική και ξένη 
επιστημονική λαογραφική κοινότητα. 
 
Κρίσεις: Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008), σ. 818-821 [Γ. Κούζας] / Παριανά 138 (2015), σ. 
234 [Ν. Μαχά-Μπιζούμη] 
 
Αναφορές: Κυρ. Τριπολιτσιώτης, Ο γυναικείος περιοδικός τύπος και η ένδυση στην Ελλάδα κατά τη 
μεταπολεμική περίοδο. Η περίπτωση του περιοδικού Γυναίκα (1950-1975) 1. Ιωάννινα 2015 (διδ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 47 σημ. 113. Ν. Μαχά- Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή του ελληνικού 
λαϊκού πολιτισμού μέσα από το ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη Γ. Βαρβούνη», 
Παριανά 138 (2015), σ. 232 σημ. 3. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 385. 
 
 
87. Άσεμνα και βωμολοχικά λαογραφικά. Παλαιές μορφές και σύγχρονες 
εκφράσεις. Αθήνα 2007, σσ. 150 (εκδ. Ηρόδοτος – σειρά Laographia III. 
Edenda curat M. G. Meraklis)  
 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό μελετάται η ελληνική βωμολοχική λαογραφία: μετά μια 
θεωρητική εισαγωγή και την ιστορική αναφορά σε παρόμοιες ελληνικές λαογραφικές 
προσπάθειες, ειδικά κεφάλαια αφιερώνονται στα τραγούδια και τις παροιμίες, στις 
ευτράπελες διηγήσεις και τα δρώμενα, στον λόγο και στις κινήσεις που συναπαρτίζουν την 
ελληνική βωμολοχική παράδοση, μαζί με μια πρώτη διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στην 
λαϊκή άσεμνη παράδοση και την πορνογραφία. Στη συγκριτική μάλιστα διαπραγμάτευση των 
ζητημάτων αυτών χρησιμοποιείται η σχετική με την βωμολοχία και την άσεμνη λαϊκή 
παράδοση πλούσια διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία. Στην ελληνική λαογραφική 
βιβλιογραφία ελάχιστες είναι οι σχετικές μελέτες, καθώς οι επιστήμονες λαογράφοι μας, σε 
αντίθεση με τους ξένους συναδέλφους τους, σπάνια επιλέγουν παρόμοια ζητήματα για να 
ασχοληθούν, γεγονός που οδήγησε παλαιότερα στη διατύπωση σχετικών αιτιάσεων και από 
ξένους επιφανείς λαογράφους, όπως ο Αμερικανός Al. Dundes. Στον τόμο αυτό η 
βωμολοχική λαογραφική μας παράδοση μελετάται με επιστημονικό τρόπο, και χωρίς 
σκανδαλοθηρική διάθεση, όπως συνήθως συμβαίνει σε εκλαϊκευτικές ανάλογες 
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δημοσιεύσεις. Με τα κείμενα δε του τόμου αυτού δημιουργείται μια αφετηρία για την έναρξη  
σχετικού επιστημονικού διαλόγου, που είναι απαραίτητος για την πληρέστερη γνώση των 
εκδηλώσεων και των κάθε είδους κοινωνικών υποδηλώσεων της ελληνικής λαογραφίας, 
καθώς μάλιστα η παραδοσιακή βωμολοχία εντασσόταν πάντοτε στο σχήμα «ανίερα – ιερά», 
αποτελώντας τμήμα ουσιαστικό και της θρησκευτικής λαογραφίας, με την ευρύτερη – και 
οπωσδήποτε εξωεκκλησιαστική – έννοια του όρου. 
 
Κρίσεις: Εύξεινος Πόντος 134 (Μάρτιος 2008), σ. 17 [Έλσα Γαλανίδου-Μπαλφούσια] / 
Φιλολογική 26: 103 (2008), σ. 77-78 [Χριστίνα Βέικου] / Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 
1081-1085 [Γ. Χ. Κούζας] / Παρνασσός 50 (2008), σ. 443-445 [Κυρ. Νικολάου-
Πατραγάς] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 562-563 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Aναφορές: Β. Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία 1. Έθιμα και τραγούδια της Μεσογείου και της 
Βαλκανικής. Αθήνα 2009, σ. 249 σημ. 45. Β. Πούχνερ, Κοινωνιολογική Λαογραφία. Ρόλοι – 
συμπεριφορές - αισθήματα. Αθήνα 2010, σ. 85 σημ. 44, σ. 375. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Έντυπα μέσα 
επικοινωνίας και λαϊκός πολιτισμός. Νεωτερικά λαογραφικά. Αθήνα 2011, σ. 203. Ανδρ. Λενακάκης, 
Κρητικά Αξεμούριστα. Ο ελευθερόστομος λόγος στην κρητική παράδοση. Συμβολή στην κρητική 
παράδοση. Ηράκλειο 2012, σ. 12-13, σ. 35 σημ. 17-18, σ. 343. Μ. Γ. Σέργης, «Σκέψεις για την 
οργάνωση, την ιστορική διαμόρφωση, τη σημασία και την ταξική πρόσληψη των λαϊκών δρωμένων, με 
αφορμή την Σκ’λουδηυτέρα (Κυνομαρτύριο) στη Σάμο (τέλη 19ου αι.)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 
(2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 64 σημ. 50. Β. Πούχνερ, «Σάτιρα και ‘πορνογραφία’ στο 
αποκριάτικο τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 211 
σημ. 6. Ατ. Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, Στοιχεία προφορικότητας στο επίγραμμα σε σύγκριση με το 
κρητικό δίστιχο. Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 414. Ελπινίκη Ταστάνη, Αναπαραστάσεις της 
αστικής ζωής στη Λέσβο: Η μαρτυρία του σατιρικού περιοδικού ‘Τρίβολος’ (1931-1952). Κομοτηνή 
2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 529. Ρεγγίνα Ζερβού, Το καρναβάλι της Αγιάσου. Μια κοινωνιολογική και 
λαογραφική προσέγγιση στο σύγχρονο γίγνεσθαι του λαϊκού πολιτισμού. Αθήνα 2013 (διδ. διατρ.: 
Πάντειο Πανεπιστήμιο), σ. 341. Άννα Λυδάκη, «Φλόγες του έρωτα», Η φωτιά πηγή ζωής, δύναμης και 
καθαρμού. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης. Αθήνα 2013, εκδ. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής 
Τέχνης, σ. 281 σημ. 8, σ. 286. Γ. Χ. Κούζας, Οι ζητιάνοι στον αστικό χώρο. Μελέτη μιας περιθωριακής 
ομάδας στο Δήμο Περιστερίου. Λαογραφική εξέταση. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 142 σημ. 
430-431, σ. 516. Λευτ. Παπαλεοντίου – Σπ. Αρμοστής (έρευνα – επιμέλεια), Μυλλωμένα και αμολόητα 
της Κύπρου. Αθήνα – Λευκωσία 2014, σ. 24 σημ. 4, σ. 30 σημ. 14, σ. 35. Γ. Χ. Κούζας, «‘Ίδιαι 
κοινωνίαι’. Λαογραφία και περιθωριοποιημένες ομάδες: από τη μερική σύλληψη στην ολιστική 
προσέγγιση των φαινομένων της κοινωνικής περιθωριοποίησης», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 252 
σημ. 82, σ. 253 σημ. 83. Αμ. Κουμπούρα, «Το παραφυσικό στην ελληνική δημώδη ποίηση», στον τόμο 
Ευ. Αυδίκος – Β. Κοζιού (επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Δημοτικό τραγούδι και 
Ιστορία» (Καρδίτσα, 23 – 25 Οκτωβρίου 2015). Καρδίτσα 2015, έκδ. Κέντρο Ιστορικής και 
Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων» Καρδίτσας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, σ. 286, σ. 292. Ιω. Κατσαργύρη-Μαρκεζίνη, Λουτρά 
και χαμάμ στη Μυτιλήνη. Κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές (τέλη 19ου αι. – τέλη 20ού αι.). 
Συμβολή στη λαογραφική μελέτη της χρήσης του νερού και της σωματικής καθαριότητας. Ιωάννινα 2014 
(διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 348. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα 
από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90-91 σημ. 9. W. Puchner, Die Folklore Südosteuropas. 
Eine comparative Übersicht. Wien – Köln – Weimar 2016, εκδ. Böhlau, σ. 258, σ. 362 σημ. 825. Νικ. 
Καρπούζης, «Άσεμνη» Λαογραφία. Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα 2017, σ. 61 
σημ. 8, σ. 62 σημ. 10, σ. 104. Ατ. Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, Μελέτες στο Δίστιχο. Κρητική 
μαντινάδα και αρχαίο επίγραμμα. Ηράκλειο 2017, σ. 434. W. Puchner, Performanz und Imagination in 
der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 177 σημ. 604, 605, σ. 
408 σημ. 423. Λ. Κωνσταντίνου, «Λαϊκά παιχνίδια στην Κύπρο με στοιχεία λαϊκού θεάτρου», Θέματα 
22-23 (2016), σ. 72. Γ. Χ. Κούζας, Η επαιτεία στην πόλη. Μορφές οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης 
– ταυτότητες. Αθήνα 2017, σ. 200 σημ. 302, σ. 897. Ελένη Ζουπανιώτου, Το γυναικείο καρναβάλι της 
Πρέβεζας. Μεταμφίεση και κοινωνία (1960 - 2018). Ιωάννινα 2018 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων), σ. 82 σημ. 225, σ. 133. Μαρία Μπομποτά, Η αθυροστομία στην Ελλάδα: από την ευφορία 
στην προσβολή. Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 25 σημ. 5, σ. 79 σημ. 98, σ. 288. 
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88. Οι Ιερές Σκήτες του Αγίου Όρους. Αθήνα 2007, σσ. 119 – σε συνεργασία 
με τον Γιώργο Μυτιληνό (εκδ. Χελάνδιον) 
 
Περίληψη: Μαζί με τις έγχρωμες φωτογραφίες του Γιώργου Μυτιληνού, στο λεύκωμα αυτό 
σκιαγραφείται τόσο η ιστορική εξέλιξη και παρουσία του ορθόδοξου σκητιωτικού 
μοναχισμού, όσο και η διαχρονική πορεία των δώδεκα σκητών του Αγίου Όρους, με τα 
κειμήλιά τους και τις πνευματικές μορφές που ανέδειξαν, στο πέρασμα των αιώνων, ώστε ο 
επισκέπτης προσκυνητής ή ο φιλαθωνίτης αναγνώστης να σχηματίσουν μία, πλήρη κατά το 
δυνατόν, εικόνα του όλου ζητήματος. Οι σκήτες του Άθωνος αποτελούν ζήτημα μάλλον 
παραθεωρημένο, καθώς το ενδιαφέρον προσελκύουν συνήθως οι είκοσι μεγάλες μονές του 
Αγίου Όρους. Παρόλα αυτά, στις αθωνικές σκήτες διασώζονται πολλά και σημαντικά 
κειμήλια, έγγραφα, χειρόγραφα και παλαίτυπα βιβλία, αλλά και στα ιερά αυτά καθιδρύματα 
έχουν μονάσει και αναδειχθεί πολλές και σημαντικές άγιες μορφές του ορθόδοξου 
μοναχισμού. Την σπουδαία αυτή παράδοση αποσκοπεί να αναδείξει ο τόμος αυτός, με 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό, και με βάση τός την υπάρχουσα βιβλιογραφία, όσο και πολλές 
επιτόπιες ερευνητικές επισκέψεις στις αθωνικές σκήτες, στη διάρκεια των είκοσι τελευταίων 
ετών. 
  
Κρίσεις: Index 21 (2008), σ. 28 [Γιώτα Συκιώτη] / Καθημερινός Τύπος (29-3-2008), σ. 8 [Ν. 
Κακουλίδης] / Service 99 (2008), σ. 36 [Β. Λωλίδης] / Χρονόμετρο (15-10-2008), σ. 2 / 
Ταχυδρόμος (15-10-2008), σ. 3 / Καθημερινός Τύπος (10-10-2008), σ. 4 / Ταχυδρόμος (10-10-
2008), σ. 3 / Εβδόμη (8-10-2008), σ. 2 [Άγγ. Καλογρηάς] / Athens Voice (23-12-2008), σ. 188 
[Χρ. Χαλαζιάς] / Μακεδονικά 38 (2009), σ. 213 [= www.makedonikajournal.org = 
epublishing.ekt.gr] [Μ. Γ. Σέργης] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος 
Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 195-196 [Μαρ. 
Τριπερίνα] / Παρνασσός 53 (2011), σ. 454-455 [Στ. Κεκρίδης]  
 
Αναφορές: Greek Imprints. Promotional Catalogue 1: 1. Ancient History and Art, Milano 2010 
[casalini Libri], σ. 22. Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Βιβλιογραφικό 
Δελτίο 3 (Ιανουάριος – Ιούνιος 2014). Κέρκυρα 2014, σ. 25 αρ. 271. Achiziţii Recente de cărţi străine 
(2015), σ. 80 [ηλεκτρονική έκδοση]. Δημ. Βαφειάδης, «Το Κυριακό της ξενοφωντινής Ιεράς Σκήτης 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου», www. trelogiannis. blogspot. gr / 2012 / 03 / blog_post_4924. html. 
 
 
89. Βίοι – Συναξάρια και Ακολουθία της Οσίας Μητρός Ημών Αναστασίας 
της Πατρικίας, μετά Παρακλητικού προς την Οσίαν Κανόνος και Μουσικού 
Παραρτήματος, εκδιδόμενα μετά εισαγωγών και σχολίων. Αθήνα 2008, σσ. 
87 (εκδ. Χελάνδιον)  
 
Περίληψη: Συγκεντρώνονται και δημοσιεύονται εδώ τα αγιολογικά κείμενα και η 
ακολουθία της αγίας Αναστασίας της Πατρικίας, μιας βυζαντινής οσίας της εποχής του 
Ιουστίνου Β΄, που με την παρουσία της συνδέει το πρωτόθρονο Οικουμενικό Πατριαρχείο με 
το δευτερόθρονο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. Παραλλήλως, παρέχονται 
στοιχεία για την λειτουργική και πνευματική ζωή, για την λαϊκή θρησκευτική παράδοση και 
την ορθόδοξη λαϊκή θρησκευτικότητα που συνδέονται με την ενορία της αγίας Αναστασίας 
της Πατρικίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, τον μοναδικό ανά τον κόσμο ορθόδοξο 
ενορικό ναό που είναι αφιερωμένος στην αγία, ως μικρή συμβολή στην ελληνική αστική 
λαογραφία. Μαζί με τα αγιολογικά και υμνογραφικά κείμενα της αγίας, παρατίθενται εδώ 
πολλά στοιχεία και για την λειτουργικότητα της συγκεκριμένης ενορίας του Περιστερίου, 
που παρέχουν υλικό και για τη μελέτη της αστικής και νεωτερικής ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας, η οποία τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και περισσότερο τη νέα 

http://www.makedonikajournal.org/


 239 

ελληνική λαογραφία, και την αναπτυσσόμενη επιστημονική βιβλιογραφία της. Η έκδοση έχει 
και λειτουργικό προορισμό, σχετικό με την ανάδειξη της λατρευτικής τιμής της αγίας, αλλά 
και ιστορικό, από την άποψη της διερεύνησης πολλών ζητημάτων σχετικών με την ιστορική 
υπόσταση και την ταυτοποίηση των λειψάνων της αγίας Αναστασίας, η οποία τιμάται και 
από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, και μάλιστα στη Νάπολη της Ιταλίας. 
 
Κρίσεις: Παριανά 113 (2009), σ. 291 [Ν. Αλιπράντης] / www. imperisteriou. gr (2010) [π. 
Απόστολος Καμπουρόπουλος] 
 
Σημείωση: Τα κείμενα του βιβλίου αποτέλεσαν το κείμενο της αφήγησης για το ντοκυμαντέρ με 
τίτλο «Η αγία Αναστασία. Βίος και θαύματα», στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, της 
εταιρείας παραγωγών Eurotilemboriki (2016). 
 
Αναφορές: Παν. Ριζόπουλος, «Έμπρακτη ομολογία Χριστού στις δυτικές συνοικίες», Στύλος 
Ορθοδοξίας 96 (Δεκέμβριος 2008), σ. 32. Ιερώνυμος Φωτάκης, Αγία Αναστασία η πατρικία. Μια 
γυναικεία μορφή του αιγυπτιακού μοναχισμού. Αθήνα 2013 (πτυχ. Εργασία: ΑΕΑΑ), σ. 32 σημ. 97, σ. 
48 σημ. 122. Institut Catholique de Paris, Bibliotheque Jean de Vernon. Paris 2008, σ. 7. 
 
 
90. Το όραμα της ελευθερίας στη σαμιακή κοινωνία (1800 - 1912). Αθήνα 
2008, σσ. 95 (έκδ. Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Σάμου)  
 
Περίληψη: Στο μικρό αυτό βιβλίο εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίον η ιστορική συγκυρία, 
τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί, η δράση της τοπικής Εκκλησίας και του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, στο οποίο διαχρονικά ανήκει, αλλά και η πολιτική ζωή του τόπου 
διαμόρφωσαν ένα συγκεκριμένο όραμα ελευθερίας στους Σαμίους, το οποίο πήρε τον 
χαρακτήρα μιας λαϊκής ιδεολογίας. Εξετάζονται ακόμη οι μορφές που το όραμα αυτό πήρε, 
από το 1800 ως το 1912, και οι εκφράσεις και εκδηλώσεις του μέσα σε έργα Σαμίων 
λογοτεχνών, λαϊκών και μη. Η μελέτη της λαϊκής ιδεολογίας αποτελεί περίπλοκο ζήτημα, 
που σαφώς ενδιαφέρει και τη λαογραφία μας, και το οποίο από λαογραφική άποψη δεν έχει 
ακόμη επαρκώς μελετηθεί. Μέσα από κείμενα της εποχής, επίσημα αλλά και λαϊκά, 
λογοτεχνικά έργα και λαϊκότροπα στιχουργήματα, μέσα από επίσημα κείμενα αλλά και 
σχολικά βιβλία και τραγούδια, ανιχνεύονται στοιχεία της ιδεολογία αυτής, που αρχικά 
ταυτίζεται με την άνευ όρων συμπερίληψη του νησιού στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, μετά 
το 1834 βαθμιαία προσαρμόζεται στην αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των προνομίων της 
Ηγεμονίας της Σάμου και από τις αρχές του 20ού αιώνα παίρνει τη μορφή της επιδίωξης της 
ένωσης του νησιού με το Βασίλειον της Ελλάδος, η οποία τελικά επιτεύχθηκε το Νοέμβριο 
του 1912. Στο βιβλίο παρακολουθούνται και σχολιάζονται οι μεταλλαγές και οι εξελίξεις του 
οράματος αυτού, και συνδυάζεται η πορεία του με τις εξελίξεις στη σαμιακή κοινωνία και 
ιστορία, ως και την επίτευξη της πολυπόθητης ένωσης του νησιού με την Ελλάδα. 
 
Κρίσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 99 (2009), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
Αναφορές: Γ. Χρ. Τσιγάρας, «Εκκλησιαστική ζωγραφική στη Σάμο κατά την ηγεμονική περίοδο», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-
2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. 
Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 847 σημ. 1, σ. 849 σημ. 5. Χρ. Λάνδρος, Σαμιακά έντυπα μονόφυλλα, 1832 – 
1915 1. Εισαγωγή, έντυπα μονόφυλλα 1832 – 1870. Αθήνα 2016, σ. LXI. Αλ. Ν. Ορφανού, Παραμύθια 
από τη Μαδαγασκάρη. Αθήνα 2016, σ. 149, σ. 233. Β. Γιαλαμάς – Σ. Ηλιάδου-Τάχου – Α. Ορφανού, 
«Η διδασκαλία της Ιστορίας στην Ηγεμονία της Σάμου από τις σχολικές εκδόσεις του Ηγεμονικού 
Τυπογραφείου: ανάμεσα στον σαμιακό ηγεμονισμό και τον ελληνικό εθνισμό», Πρακτικά του 7ου 
Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή, «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη 
αξία; Ιστορικές συγκριτικές προσεγγίσεις», (Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 
28-29 Ιουνίου 2014). Θεματική: Σχολική Γνώση και Διδακτική Ιστορίας και Γλώσσας. Πάτρα 2014 
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(εκδ. Εργαστήριο του Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών), σ. 44. 
 
 
91. Η Κουτλουμουσιανή Σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος. 
Αθήνα 2008, σσ. 116 (εκδ. Χελάνδιον – Προσκυνήματα της Ορθοδοξίας, 
αρ. 9) 
 
Περίληψη: Με βάση συστηματική επιτόπια και αρχειακή έρευνα στο Άγιον Όρος, 
εξιστορείται εδώ η ίδρυση και η διαχρονική πορεία του ιερού αυτού αθωνικού καθιδρύματος, 
και περιγράφονται και δημοσιεύονται τα κειμήλια, οι εικόνες, τα έγγραφα, οι χειρόγραφοι 
κώδικες, τα κτηριακά συγκροτήματα του Κυριακού και των Καλυβών καθώς και οι 
κοινόχρηστοι χώροι της Σκήτης. Επίσης, γίνεται αναφορά στα πνευματικά αναστήματα και 
στους αγίους της, δημοσιεύονται έγγραφα και συγκεντρώνεται η σχετική βιβλιογραφία, ώστε 
να υπάρχουν δημοσιευεμένα όλα όσο αφορούν την ιστορία, τη συγκρότηση και την 
προσφορά, αλλά και την σημερινή ύπαρξη και ζωή, πνευματική και λειτουργική, της Ιεράς 
Σκήτης του Αγίου Παντελεήμονος, της Μονής Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους. Οι σκήτες 
του Άθωνος γενικότερα, όπως και σε προηγούμενο σχετικό δημοσίευμα παρατηρήθηκε (βλ. 
αρ. Ι. 88) αποτελούν ζήτημα μάλλον παραθεωρημένο, καθώς το ενδιαφέρον προσελκύουν 
συνήθως οι είκοσι μεγάλες μονές του Αγίου Όρους. Παρόλα αυτά, στις αθωνικές σκήτες 
διασώζονται πολλά και σημαντικά κειμήλια, έγγραφα, χειρόγραφα και παλαίτυπα βιβλία, 
αλλά και στα ιερά αυτά καθιδρύματα έχουν μονάσει και αναδειχθεί πολλές και σημαντικές 
άγιες μορφές του ορθόδοξου μοναχισμού. Την σπουδαία αυτή παράδοση της 
Κουτλουμουσιανής Σκήτης του Αγίου Παντελεήμονος αποσκοπεί να αναδείξει ο τόμος 
αυτός, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, και με βάση τός την υπάρχουσα βιβλιογραφία, όσο 
και πολλές επιτόπιες ερευνητικές επισκέψεις στις αθωνικές σκήτες. 
 
Κρίσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 97 (Ιανουάριος 2009), σ. 38 [= www.orthodoxia.gr] [Παν. 
Ριζόπουλος] / Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 270 [Γ. Χ. Κούζας] / Μεθόριος 34 (2009), 
σ. 93-94 [Γ. Κρόκος] / Πρωτάτον 116 (2009), σ. 332 [μοναχός Μωυσής] / Παριανά 122 
(2011), σ. 344 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: Βασ. Μεσσής, Ναοί αθωνικού τύπου 1. Θεσσαλονίκη 2010 (διδ. διατρ.), σ. 17. 
 
 
92. Εξορκισμοί του Ιερομονάχου Βενέδικτου Τζανκαρόλου (1627). Editio 
Princeps. Εισαγωγή – Κείμενο – Σχόλια. Αθήνα 2008, σσ. 166 – σε 
συνεργασία με τον Μαν. Παπαθωμόπουλο (εκδ. Αλήθεια – Λόγος Ελληνικός, 
αρ. 1) 
 
Περίληψη: Εκδίδεται κριτικά, από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Μαν. Παπαθωμόπουλο, υπομνηματίζεται από την άποψη των πηγών που χρησιμοποίησε ο 
συγγραφέας, και σχολιάζεται λαογραφικά, από τον γράφοντα, ένα ανέκδοτο κείμενο με 
εξορκισμούς του Κρητικού Ιερομονάχου Βενέδικτου Τζανκαρόλου, του 1627, που αποτελεί 
σημαντική πηγή για την μελέτη της μαγείας και των συναφών λαϊκών αντιλήψεων, 
νοοτροπιών και πρακτικών του 17ου αιώνα. Το κείμενο αυτό σώζεται σε αυτόγραφο 
πιθανότατα κώδικα του Βενεδίκτου Τζανκαρόλου από τη Ζάκυνθο, που σήμερα φυλάσσεται 
σε σχετική συλλογή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέσω του 
κειμένου αυτού, που εντάσσεται πλήρως στη σχετική παράδοση της εποχής, εξάγονται 
συμπεράσματα για την μαγεία της εποχής της Βενετοκρατίας, και εξετάζονται, ιστορικά και 
συγκριτικά, τα δεδομένα της ελληνικής λαϊκής μαγικής παράδοσης, η οποία βρίσκεται πίσω 
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από το κείμενο που εκδίδεται εδώ. Μέσω της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, στα 
σχόλια που συνοδεύουν το κείμενο παρακολουθούνται ιστορικά και εξελικτικά οι βασικές 
μορφές της ελληνικής λαϊκής και παραδοσιακής μαγείας, αλλά και οι εκκλησιαστικές 
εκδοχές της πρόσληψης της μαγικής πράξης, οι βασικές αρχές των οποίων ανάγονται στα 
ύστερα βυζαντινά και στα πρώιμα μεταβυζαντινά χρόνια. Τα σχόλια αυτά, στηριγμένα στην 
υπάρχουσα βιβλιογραφία, διερευνούν συγκεκριμένες μορφές της ελληνικής μαγικής 
παράδοσης, πολλές από τις οποίες μαρτρούνται από τις εθνογραφικές καταγραφές και της 
ελληνικής λαϊκής μαγείας, διαφόρων τόπων.   
 
Κρίσεις:  Ο Χρόνος 12108 (31 Ιανουαρίου 2009), σ. 1, 6-7 [Μελ. Μαρτίδου] / Απόπλους 45-
46 (2009), σ. 159-160 [Αγγ. Χατζημιχάλη] / Μεθόριος 36 (2010), σ. 92-94 [Γ. Κρόκος] / 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής 
στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 195 [Γ. Κούζας] / Südost-Forschungen 68 (2009), σ. 543-
544 [W. Puchner] / Ελληνικά 61: 1 (2011), σ. 148-151 [Σωτ. Σταυρακοπούλου] 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 256 σημ. 831, 834, σ. 419. «Bibliographische Beilage», Gnomon 83 
(2011), σ. 94. Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Βιβλιογραφικό Δελτίο 3 
(Ιανουάριος – Ιούνιος 2014). Κέρκυρα 2014, σ. 21 αρ. 265. Στ. Λαμπάκης, «Βυζαντινή και 
μεταβυζαντινή βιβλιογραφία», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 54 (2010-2013), σ. 455. 
Στυλιανή – Μαρία Ζεάκη, Η επωφελής μαγεία στο Ζαρό Ηρακλείου Κρήτης. Αθήνα 2015 (μεταπτ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 209. Jesmond Micallef, The Exorcistic Prayers as means of restoration and therapy 
as presented in the Athonite Manuscript of Xiropotamou 98, (2660) 16, XVI. Transcription with 
liturgical and theological comments. Romae 2015 (διδ. διατρ.: Pontificium Institutum Orientale – 
Facultas Scientiarum Ecclesiasticarum Orientalium), σ. 151 σημ. 19, σ. 155 σημ. 33, σ. 162 σημ. 54, 
57, σ. 169 σημ. 76, 77, σ. 201 σημ. 157, σ. 253. Β. Καμινιώτης, Όψεις της γυναικείας εξουσίας στην 
παραδοσιακή κοινωνία των Καραγκούνηδων της Δυτικής Θεσσαλίας. Αθήνα 2012 (διδ. διατρ.: Πάντειο 
Πανεπιστήμιο), σ. 479. Στ. Μουζάκης, «Ανέκδοτος χειρόγραφος φυλακτήριος κύλινδος (rotulus) από 
τη Σπάρτη – Πισιδία της Μικράς Ασίας. Πρόδρομη παρουσίαση», στον τόμο W. Henderson – Efr. 
Zaharopoulou (επιμ.), Greece, Rome, Byzantium and Africa. Studies presented to Benjamin Hendrickx 
on his seventy fifth Birthday. Athens: University of Johannesburg – Hêrodotos, σ. 570 σημ. 25, σ. 583 
σχ. 6, σ. 590. Βάιος Φ. Καμινιώτης, Μάγισσες και μαγείρισσες. Διατροφή, μαγεία και γυναικεία εξουσία 
στους Καραγκούνηδες της Δυτικής Θεσσαλίας. Αθήνα 2016, σ. 561. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης 
Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90-91 σημ. 9. Μ. Γ. Σέργης, «Από τη 
‘λαϊκή ιατρική’ στη μελέτη του ‘πολιτισμού της λαϊκής υγείας’, με ‘μελέτη περίπτωσης’ κείμενα 
‘αλληλοελεγχόμενων’ ιατρών στη Σπάρτη της δεκαετίας του 1870», Πρακτικά συνεδρίου «Η ιατρική 
από την παράδοση στην επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες» (Αθήνα, 7-11 Μαρτίου 2012). Αθήνα 2017, σ. 
37. Ν. Χ. Κονομής, «Εμμανουήλ Παπαθωμόπουλος (1930 – 2011)», Δωδώνη. Φιλολογία 38-39 (2009-
2010). In Memoriam Εμμανουήλ Παπαθωμόπουλου, σ. 12, σ. 16 αρ. 30. W. Puchner, Performanz und 
Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 282 
σημ. 1072,  σ. 317 σημ. 57, σ. 506. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο 
του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 115. Μ. Γ. Σέργης, «Από την ‘Λαϊκή 
Ιατρική’ στην μελέτη του ‘Πολιτισμού της Λαϊκής Υγείας’, με ‘μελέτη περίπτωσης’ δύο κείμενα 
‘αλληλοελεγχόμενων’ ιατρών στη Σπάρτη κατά την δεκαετία του 1870», στον τόμο Κυρ. Χρυσού-
Καρατζά (επιμ.), Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες. Πρακτικά συνεδρίου (Αθήνα, 
7 - 11 Μαρτίου 2012 / Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών – Ιστορικό και 
Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας) 2. Αθήνα 2018, έκδ. 
Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας αρ. 33, σ. 131 σημ. 20, σ. 153. 
 
 
93. Ο Πανάγιος Τάφος και ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως. Αθήνα 2009, 
σσ. 150 (εκδ. Χελάνδιον – Προσκυνήματα της Ορθοδοξίας, αρ. 10) 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται τα σχετικά με την ιστορική πορεία του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, από την ίδρυση της Εκλησίας των Ιεροσολύμων, την ημέρα της 
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Πεντηκοστής, ως την αραβική, την λατινική, την ισλαμική και την οθωμανική κατάκτηση, 
αλλά και τα νεότερα χρόνια. Επίσης, περιλαμβάνονται τα σχετικά με το Ναό της 
Αναστάσεως, τα προσκυνήματα που περιλαμβάνει, τα ετός αυτού παρεκκλήσια, τον Πανάγιο 
Τάφο, το Σκευοφυλάκιο του Παναγίου Τάφου, την Αγιοταφιτική Αδελφότητα και το έργο 
της, αλλά και την λειτουργική ζωή στο Ναό της Αναστάσεως, και μάλιστα στις μεγάλες 
εορτές του ορθόδοξου εορτολογικού κύκλου. Ο τόμος κλείνει με επιλογικά, βιβλιογραφία 
και κατάλογο των Επισκόπων και Πατριαρχών Ιεροσολύμων, μέχρι και τις μέρες μας. Η 
πραγμάτευση στηρίζεται τόσο στη βιβλιογραφία και στην επιτόπια έρευνα του συγγραφέα 
στο μνημείο, όσο και σε αρχειακή έρευνα στο ιστορικό αρχείο της Αγιοταφιτικής 
Αδελφότητας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Μαζί με την ιστορία και την 
αρχιτεκτονική παρουσιάζεται εκτενώς και η σημερινή λειτουργική χρήση του μνημείου, 
ώστε να ενημερώνονται γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι. Γι’ αυτό και ο τόμος μεταφράστηκε και 
στα αραβικά, με μέριμνα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για το αραβόφωνο ποίμνιο του 
Πατριαρχείου, ώστε οι ορθόδοξοι χριστιανοί της περιοχής να γνωρίσουν πληρέστερα την 
ιστορία και την παράδοσή τους, και μάλιστα τόσο στη διαχρονική, όσο και στη συγχρονική 
τους διάσταση. 

 
        Σημείωση: Και σε αραβική μετάφραση, με τίτλοالقبر المقدس وكنیسة القیامة المجیدة

Αθήνα 2011, σσ. 150 (εκδ. Χελάνδιον), σε μετάφραση του κ. Σαμουήλ Μπισάρα, για χρήση 
από το αραβόφωνο ποίμνιο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. 
 
Αναφορές για την αραβική έκδοση: Ν. Μαχά- Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού μέσα από το ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη Γ. Βαρβούνη», Παριανά 
138 (2015), σ. 232 σημ. 5. 
 
Κρίσεις για την ελληνική έκδοση: Στύλος Ορθοδοξίας 100 (Απρίλιος 2009), σ. 38 [Παν. 
Ριζόπουλος] / Ο Χρόνος 12189 (3 Ιουνίου 2009), σ. 10 [Μελ. Μαρτίδου] / Εκκλησιαστικός 
Φάρος 80 (2009), σ. 270 [Γ. Χ. Κούζας] / Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών / 
Πρωτοχρονιάτικο Λογοτεχνικό Δελτίο 1 (2010), σ. 157 [Γ. Πετρόπουλος] / Σαμιακόν Βήμα 
3722 (5 Απριλίου 2010), σ. 9 [Μαν. Στεφανάκης] 
 
Αναφορές για την ελληνική έκδοση: Παν. Τζουμέρκας, «Ιεροσολύμων Πατριαρχείο», Μεγάλη 
Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία 8. Αθήνα 2013, σ. 498. Γ. Τσιγάρας, «Τρία μονόφυλλα 
προσκυνητάρια των Αγίων Τόπων στο Σοχό Θεσσαλονίκης», Πανσέληνος 3 (1998), σ. 63. Γ. Τσιγάρας, 
Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης. Θεσσαλονίκη 2013, σ. 465. «Η επεισοδιακή πορεία του 
Ναού της Αναστάσεως ανά τους αιώνες», www. thesstoday. gr (2013). Dr. Fourlas, «Theology – 
Θεολογία - Theologie», www.drfourlas.de / doc / theo. doc. Λευτ. Σεργιάννης, Θολωτές κατασκευές στο 
Βυζάντιο και το ισλάμ. Αθήνα 2013 (ΕΜΠ: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), σ. 22. Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο – Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Βιβλιογραφικό Δελτίο 3 (Ιανουάριος – Ιούνιος 
2014). Κέρκυρα 2014, σ. 25 αρ. 271. «Ναός της Αναστάσεως», www. el. wikipedia. org. π. Δημ. 
Φουρλεμάδης, Ο Ναός της Αναστάσεως και ο Πανάγιος Τάφος. Αθήνα 2018, σ. 63. 
 
 
94. Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας. 
Τόμος Α΄: Πατριαρχικά Γράμματα 1861-1928. Αθήνα 2009, σσ. 246 – σε 
συνεργασία με την Παν. Τζιβάρα (εκδ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. 
Σάμου) 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό, μετά από σχετική εκτενή εισαγωγή, εκδίδονται και 
σχολιάζονται λεπτομερώς 332 έγγραφα από το Αρχειοφυλάκιο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. Μετά τα σχόλια ακολουθεί βιβλιογραφία, επιτομές των περί της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου εγγράφων του Οικουμενικού Θρόνου και ευρετήριο. Πρόκειται για τον 
πρώτο τόμο ενός δίτομου έργου, που θα φέρει στο φως τις σημαντικότατες αυτές πηγές της 
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τοπικής σαμιακής και ικαριακής ιστορίας, αποδεικνύοντας ταυτοχρόνως, για μια ακόμη 
φορά, τους μακραίωνους και ακατάλυτους δεσμούς της τοπικής Εκκλησίας προς την 
Πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Μέσα από τα έγγραφα αυτά έρχονται στο 
φως πολλά και σημαντικά στοιχεία για την ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και 
Ικαρίας, κυρίως δε για την τοπική Εκκλησία της Σάμου, και μάλιστα κατά την ηγεμονική 
περίοδο της ιστορίας του νησιού (1834-1912). Γεγονότα, πρόσωπα, υποθέσεις σημαντικές 
και ανοικοδομήσεις ναών, αλλά και ευρύτερης σημασίας ιστορικά ζητήματα, όπως ο 
εκκλησιαστικός χειρισμός των Αρμενίων προσφύγων που έφτασαν στη Σάμο, 
αποτυπώνονται στα έγγραφα αυτά, και σχολιάζονται στα σχόλια που τα συνοδεύουν, ενώ 
στο τέλος παρατίθεται και η σχετική πλούσια για το ζήτημα επιστημονική και τοπική 
βιβλιογραφία, σε μια προσπάθεια που αποτελεί συμβολή και στην ιστορία του Οικουμενικού 
Θρόνου και της προσφοράς του στο Γένος, στον κρίσιμο για την Ρωμηοσύνη 19ο αιώνα, που 
σημάδεψε την ιδιοπροσωπία αλλά και την πολιτισμική ταυτότητα του Γένους, και στα χρόνια 
που ακολούθησαν, ως και τις μέρες μας. 
 
Κρίσεις: Σαμιακός Τύπος 517 (10 Μαΐου 2010), σ. 3 [Ν. Βαλεοντής] / Απόπλους 48 (2010), 
σ. 451-452 [Δ. Καλβίνου] / Στύλος Ορθοδοξίας 117 (2010), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] / Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 197-199 [Στ. Κεκρίδης] / Μεθόριος 39 (2011), σ. 81 [Γ. 
Βοϊκλής] / Παριανά 122 (2011), σ. 344-345 [Γ. Πετρόπουλος] / Απόπλους 53 (2012), σ. 136-
138 [Χρ. Λάνδρος] 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, «Λαογραφία, Εκκλησιαστική Ιστορία και Ιστορία», Μεθόριος 39 (2011), σ. 79-
82. Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό κράτος ως 
τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 19 σημ. 27. Γρ. Λιάντας, «Τα εδαφικά 
όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας (1912 κ.εξ.)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-
2016), σ. 37 σημ. 25. Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 
η νήσος Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. 
Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 285 σημ. 34. 
 
 
95. Άγιον Όρος, Μέλι το εκ πέτρας. Καθημερινή και λατρευτική ζωή – 
Mount Athos. Administrative tradition, Athonite devotional life, Material life 
and tasks. Αθήνα 2009, σσ. 83 (εκδ. ΕΛ.ΤΑ., Διεύθυνση Φιλοτελισμού) 
 
Περίληψη: Στο δίγλωσσο, ελληνικό και αγλικό, αυτό λεύκωμα παρουσιάζεται, με βάση τη 
σχετική βιβλιογραφία αλλά και επιτόπια έρευνα στο Άγιον Όρος, η καθημερινή και 
λατρευτική ζωή στο Άγιον Όρος, τόσο στα είκοσι μεγάλα μοναστήρια του, όσο και στις 
σκήτες του. Μετά τον πρόλογο, σε ξεχωριστά κεφάλαια μελετώνται τα διοικητικά θέσμια, η 
αγιορείτικη λατρευτική ζωή, αλλά και ο υλικός αγιορείτικος βίος και τα διακονήματα των 
μοναχών. Αυτά διανθίζονται με πολλές ανέκδοτες φωτογραφίες, που εικονογραφούν τα 
γραφόμενα, ώστε ο αναγνώστης να σχηματίσει πλήρη, κατά το δυνατόν, εικόνα για την 
αγιορείτικη καθημερινή ζωή της εποχής  μας. Η καθημερινή ζωή στο Άγιον Όρος, που συχνά 
παρουσιάζει ευδιάκριτες συνέχειες από τα βυζαντινά χρόνια, αποτελεί αντικείμενο μελέτης 
και για τη λαογραφία μας, υπό την έννοια της μελέτης της παραδοσιακής καθημερινότητας, 
και με την προϋπόθεση αυτή μελετάται και στον παρόντα τόμο, που κοσμείται και από 
ανέκδοτες σχετικές φωτογραφίες, που προέρχονται από το φωτογραφικό αρχείο της Ιεράς 
Μονής Βατοπεδίου, με την χρήση και σημειώσεων από τις συνεχείς ερευνητικές επισκέψεις 
του συγγραφέα στις μονές, τις σκήτες και τα καθίσματα του Άθωνος.  
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Κρίσεις: Πρωτάτον 117 (2010), σ. 30 [π. Μωυσής Αγιορείτης] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 
1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 211-212 [Γ. Κούζας] 
 
Αναφορές: π. Μωυσής Αγιορείτης, «Αγιορείτικη Βιβλιογραφία», Πρωτάτον 118 (2010), σ. 77 αρ. 
7158. 
 
 
96. Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες στην Ανατολική και τη Βόρεια Θράκη. 
Αθήνα 2010, σσ. 501 (εκδ. Πορεία) 
 
Περίληψη: Στην συνθετική αυτή μονογραφία εξετάζονται, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία 
και το υπάρχον αρχειακό πρωτογενές λαογραφικό υλικό, οι λαϊκές θρησκευτικές 
τελετουργίες των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης και της Ανατολικής Ρωμυλίας, που 
προσφυγοποιήθηκαν μετά το 1922. Μετά το εισαγωγικό και θεωρητικό μέρος, όπου 
μελετώνται η έννοια, η ουσία, η υπόσταση των τελετουργιών αλλά και το θεωρητικό 
υπόβαθρο της επιστημονικής διερεύνησής τους, εξετάζονται τα λαϊκά δρώμενα στον κύκλο 
του χρόνου, οι μορφές λαϊκών θρησκευτικών τελετουργιών στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο, 
κατά εποχές καταταγμένες, οι μαγικές και οι μαντικές τελετουργίες, η λαϊκή τελετουργική 
στοιχειολατρεία, αλλά και οι περιστασιακές λατρευτικές τελετουργίες και τελετουργικές 
πρακτικές. Ο τόμος κλείνει με εκτενή συμπεράσματα, αλλά και μεγάλη σχετική 
βιβλιογραφία. Πρόκειται για μια συνολική και συνθετική μελέτη, που εξετάζει, υπό το 
πρίσμα των σύγχρονων σχετικών θεωριών, τις πανάρχαιες θρησκευτικές τελετουργίες του 
θρακικού Ελληνισμού, ενός αρχαιότατου και σημαντικότατου κομματιού του Γένους. Το 
υλικό που εξετάζεται προέρχεται από συστηματική αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα, όχι 
από επιτόπια καταγραφή, η οποία δεδομένου του ιστορικού προσανατολισμού δεν θα είχε 
νόημα, αν και συχνά διατυπώνονται παρατηρήσεις για την επιβίωση πολλών από αυτές τις 
τελετουργίες στους προσφυγικής προέλευσης πληθυσμούς της σημερινής ελληνικής Θράκης. 
Μέσα από τη μελέτη των τελετουργιών αυτών, με βάση και την πλούσια σχετική με τις 
τελετουργίες διεθνή βιβλιογραφία, αναδεικνύεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα λαϊκών 
θρησκευτικών δοξασιών, αντιλήψεων και πρακτικών των Ελλήνων της Ανατολικής και της 
Βόρειας Θράκης, και εξετάζονται πολλές και ενδιαφέρουσες πτυχές της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς και της εν γένει πολιτισμικής δημιουργίας τους, διαχρονικά, σε 
σχέση πάντοτε με την έντονη και χαρακτηριστική λαϊκή θρησκευτικότητά τους. 
 
Κρίσεις: Ο Χρόνος 12432 (5 Ιουνίου 2010), σ. 8-9 [Μ. Μαρτίδου] / Σαμιακόν Βήμα 3734 (28 
Ιουνίου 2010), σ. 6 [Ν. Ορφανός] / Γρηγόριος ο Παλαμάς 834: 9 (2010), σ. 403-406 [Παν. 
Τζουμέρκας] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. 
Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 200-202 [Χρ. Σπούρδουλα] / Απόπλους 49-
50 (2010), σ. 171-173 [Β. Δημητριάδης] / Μεθόριος 39 (2011), σ. 79 [Γ. Βοϊκλής] / Südost-
Forschungen 68 (2009), σ. 731-733 [W. Puchner] / Στύλος Ορθοδοξίας 131 (Φεβρουάριος 
2012), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] / Σαμιακόν Βήμα 3878 (13 Μαΐου 2013), σ. 7 [Γ. 
Πετρόπουλος] / Τρίτη Χιλιετία 56 (2013), σ. 13-14 [Γ. Πετρόπουλος] / Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 563-564 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / Περί Θράκης 7 (2010-2017), σ. 329-331 [Δημ. 
Μαυρίδης] 
 
Σημείωση: Το βιβλίο αυτό τιμήθηκε με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, στην πανηγυρική 
συνεδρίαση της Ολομέλειας (28 Δεκεμβρίου 2010). Για την βράβευση αυτή βλ. Γ. Κουλουβάρης, 
«Τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών», Η Ναυτεμπορική 24493 (29 Δεκεμβρίου 2010), σ. 53. 
Μαίρη Αδαμοπούλου, «Βραβεία σε γραφή και αρχαιολογία», Τα Νέα 19911 (29 Δεκεμβρίου 
2010), σ. 25/3. Όλγα Σελά, «Λαμπερά ονόματα και αθόρυβες διαδρομές. Η Ακαδημία Αθηνών 
απένειμε χθες βράδυ τα φετινά βραβεία», Η Καθημερινή 27655 (29 Δεκεμβρίου 2010), σ. 15. Δ. 
Ρουμπούλα, «Θα πω στα παιδιά ότι πήρα βραβείο», Έθνος 8798 (29 Δεκεμβρίου 2010), σ. 60-61. 
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Σ. Μαγγίνα, «Τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών», Αδέσμευτος Τύπος 3797 (29 Δεκεμβρίου 
2010), σ. 33. Κατ. Μυγιάκη, «Βραβεύτηκαν από την Ακαδημία Αθηνών», Ελεύθερος Τύπος 333 
(29 Δεκεμβρίου 2010), σ. 3. «Δόθηκαν τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών», Η Αυγή 11003 (29 
Δεκεμβρίου 2010), σ. 21. Ν. Κοντράρου-Ρασσιά, «Τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών για το 
2010», Ελευθεροτυπία 10635 (29 Δεκεμβρίου 2010), σ. 28-29. Μ. Μαρτίδου, «1ο βραβείο της 
Ακαδημίας των Αθηνών απέσπασε το βιβλίο του Μανώλη Βαρβούνη», Ο Χρόνος 12553 (4 
Δεκεμβρίου 2010), σ. 16. Γιώτα Βαζούρα, «Τιμητικές διακρίσεις για ξεχωριστούς Έλληνες», 
Δημοκρατία (29 Δεκεμβρίου 2010), σ. 34. Μ. Στεφανάκης, «Η Ακαδημία Αθηνών βραβεύει τον 
Μανόλη Βαρβούνη», Σαμιακόν Βήμα 3757 (20 Δεκεμβρίου 2010), σ. 9. Στ. Φανφάνης, «Η 
Ακαδημία Αθηνών τίμησε για το συγγραφικό του έργο τον Μανώλη Βαρβούνη», Ο Χρόνος 
12569 (30 Δεκεμβρίου 2010), σ. 8-9. Κ. Τζίχας, «Ακαδημία Αθηνών. Βραβείο στον Μανώλη 
Βαρβούνη», Χαραυγή 774 (15 Ιανουαρίου 2011), σ. 17. «Βραβεία – Αριστεία», Ακαδημία 
Αθηνών. Ενημερωτικό Δελτίο 6 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2010), σ. 14. Γ. Βοϊκλής, «Βραβείο της 
Ακαδημίας Αθηνών στο Μανόλη Βαρβούνη», Μεθόριος 40 (2011), σ. 30. 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, «Λαογραφία, Εκκλησιαστική Ιστορία και Ιστορία», Μεθόριος 39 (2011), σ. 79-
82. Όλγα - Ευτυχία Σαριγιαννίδου, Ο λαϊκός πολιτισμός στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια των 
θρησκευτικών. Αθήνα 2011 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 22, σ. 134. Μ. Γ. Σέργης, «Φωτιά και ‘ιεροί 
επισκέπτες’. Η περίπτωση των Καλιλαντζάρων και της προξενήτρας», Πρακτικά Συνεδρίου «Η φωτιά 
πηγή ζωής, δύναμης και καθαρμού». Αθήνα 2013, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, σ. 12 σημ. 60. 
Δ. Δαμιανού, «Από την προσωπική αφήγηση στον προσωπικό μύθο. Το παράδειγμα της αφήγησης ενός 
Μικρασιάτη πρόσφυγα λαϊκού παλαιστή», στο Ευάγγ. Αυδίκος (επιμ.), Λαογραφικές αναγνώσεις στην 
Ελλάδα και την Τουρκία, Αθήνα 2012, σ. 395, σ. 415. Στ. Κιοτσέκογλου, «Τα πέτρινα μανιτάρια των 
θρακικών μεγαλιθικών ιερών της Αιγιακής Θράκης», Πρακτικά του Συνεδρίου «Τα πέτρινα μανιτάρια 
της Θράκης» / Proceedings Conference «The stone myshrooms of Thrace». Αλεξανδρούπολη 2012, σ. 
153. Ευ. Αυδίκος, «Ιερότητα και μιαρότητα στη φωτιά: Η κοινωνική αντίστιξη ενός φυσικού 
φαινομένου», Η φωτιά πηγή ζωής, δύναμης και καθαρμού. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης. 
Αθήνα 2013, εκδ. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, σ. 26, σ. 28. Ευ. Αυδίκος, «Που να σπέρης και 
να θερίζης μέσα στην καρυόπιτα». Λαϊκή πίστη και κοινωνική οργάνωση, Αθήνα 2013, σ. 432, σ. 467. 
Πετρ. Βασιλείου, Face to Facebook. Η διαμόρφωση της ταυτότητας στην εποχή του Internet. Κομοτηνή 
2013, σ. 80. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 23 σημ. 57, σ. 44 
σημ. 117, σ. 54 σημ. 153, σ. 60 σημ. 182, σ. 69 σημ. 225, σ. 74 σημ. 243, σ. 121 σημ. 428, σ. 145 σημ. 
543, σ. 158 σημ. 607, σ. 170 σημ. 659, σ. 177 σημ. 682, σ. 182 σημ. 700, σ. 190 σημ. 728, σ. 195 σημ. 
752, σ. 233 σημ. 898, σ. 243 σημ. 931, σ. 255 σημ. 976. W. Puchner, Das neugriechische 
Schattentheater Karagiozis, Wien 2014, σ. 21 σημ. 25. Μαρία – Ιωάννα Κουκουλά, Τα έθιμα του 
Πάσχα στους Καθολικούς της Καλλονής Τήνου. Αθήνα 2015 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 10, σ. 12, σ. 
72, σ. 73, σ. 92, σ. 105, σ. 133, σ. 184. Όλγα Σαριγιαννίδου, «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και 
αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού στο μάθημα των θρησκευτικών», στον τόμο Παντ. Γεωργογιάννης 
(επιμ.), 16ο Διεθνές Συνέδριο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκαπαίδευσης. Διαπολιτισμικότητα και τα 
Ελληνικά ως ξένη γλώσσα» (Πάτρα, 28-30 Ιουνίου 2013) 1. Πάτρα 2014, σ. 331. Carl A. P. Ruck 
(εκδ.), Dionysus in Thrace: Ancient Entheogenic Themes in the Mythology and Archeology of Northern 
Greece, Bulgaria and Turkey. Berkeley, California 2014, σ. 263. Αμαλ. Χαϊδοπούλου, Έθιμα του 
Δωδεκαημέρου από την Θράκη. Κομοτηνή 2014, σ. 101. Tchvdar Marinov, «Ancient Thrace in the 
Modern Imagination: Ideological aspects of the construction of Thracian Studies in Southeast Europe 
(Romania, Greece, Bulgaria)», στον τόμο Roumen Daskalov – Alexander Verzenkov (εκδ.), Entangled 
Histories of the Balkans 3. Shared Pasts. Leiden: Brill 2015, σ. 64 σημ. 189, σ. 69 σημ. 195. Ειρ. 
Αμπελάκια-Καλατζή, Η Εστία και η Πυρά της σε λαϊκές αντιλήψεις και εκδηλώσεις του ελληνικού λαού. 
Αθήνα 2015, σ. 155 σημ. 837. Χρ. Θανοπούλου, Το νεοελληνικό μετάλλινο φορητό φυλακτό από το 18ο 
– 20ό αιώνα. Τεχνολογία, μορφές, λαϊκές πίστεις και δοξασίες. Αντιπροσωπευτικά δείγματα. Αθήνα 
2014 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 517. Λαμπρ. Κονταξή, Εθιμικές εκδηλώσεις στο χώρο της Βαλκανικής. Το 
λαϊκό δρώμενο του Λαζάρου. Θεσσαλονίκη 2015 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), σ. 64 σημ. 
252, σ. 81 σημ. 323, σ. 82 σημ. 326, σ. 93 σημ. 267, σ. 111 σημ. 407, σ. 112 σημ. 409, σ. 139 σημ. 
520, 523, σ. 140 σημ. 524, 525, 526, σ. 141 σημ. 527, 528, 529, σ. 149. Στ. Καράμπελας, Η λατρεία 
του αγίου Γεωργίου στον ελλαδικό χώρο. Κομοτηνή 2016, σ. 6 σημ. 2, σ. 41. Dr. Fourlas, «Theology – 
Θεολογία - Theologie», www. drfourlas. de / doc / theo. doc. Μ. Γ. Σέργης, «Έθιμα του Πάσχα από τη 
Θράκη», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Κ. Ζαφείρης – Ελ. Ναξίδου – Γιάνν. Μπακιρτζής – Andr. 
Farrington (επιμ.), Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης. Κομοτηνή 2015, έκδ. Σχολή 

http://www.drfourlas.de/
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Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σ. 307 σημ. 9 [ηλεκτρονική έκδοση]. Μαρία 
– Κλεοπάτρα Λαγκουβάρδου, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες και δοξασίες στον ελλαδικό χώρο για 
τον άγιο Δημήτριο. Κομοτηνή 2016 (πτυχ. εργ.: ΤΙΕ / ΔΠΘ), σ. 16 σημ. 38, σ. 49. Παρθένα 
Καραντωνίου, Γάμος και γαμήλιες γυναικείες ενδυμασίες στη Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων (20ός - 21ος αι.). 
Ιωάννινα 2016 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 299. Όλγα – Ευτυχία Σαριγιαννίδου, 
«Αναπαραστάσεις Θρησκευτικής Λαογραφίας μέσα από τα νέα σχολικά εγχειρίδια της θρησκευτικής 
αγωγής», στο Στ. Γρόσδος (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά εγχειρίδια. 
Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» 3. Αθήνα 2016, σ. 277. Μ. Μαραγκού, Τελετουργικές 
αναπαραστάσεις και διαχείριση του ιστορικού παρελθόντος στο παρόν. Η περίπτωση της ναυμαχίας της 
Ναυπάκτου. Ιωάννινα 2012 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 171. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η 
λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό 
Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 966. Ευ. Αυδίκος, Εορταί και 
πανηγύρεις. Σύνορα, λαϊκά δρώμενα και τελετές. Θεσσαλονίκη 2017, σ. 61 σημ. 176, σ. 338. Μαρ. 
Μαυρομάτη, Τελετουργικά δρώμενα στον κύκλο του χρόνου, ως εκφάνσεις της πολιτισμικής ταυτότητας 
των Στενημαχιτών στους νομούς Κιλκίς και Ημαθίας. Αθήνα 2017 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 18 σημ. 
11-12, σ. 19 σημ. 19, σ. 55 σημ. 195-196, σ. 63 σημ. 220, σ. 68 σημ. 243, σ. 77 σημ. 257, σ. 84 σημ. 
264, σ. 85 σημ. 266, σ. 106 σημ. 352, . 94 σημ. 295, σ. 96 σημ. 312, σ. 98 σημ. 320, σ. 105 σημ. 350, 
σ. 133. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – 
Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 122 σημ. 412, σ. 123 σημ. 419, σ. 124 σημ. 425, 427, σ. 129 σημ. 
446, σ. 130 σημ. 451, σ. 209 σημ. 713, σ. 260 σημ. 977, σ. 272 σημ. 1024, 1025,  σ. 278 σημ. 1055, σ. 
315 σημ. 55, σ. 333 σημ. 124, σ. 336 σημ. 135, σ. 340 σημ. 142, 143, σ. 343 σημ. 153, σ. 345 σημ. 
156, σ. 355 σημ. 183, σ. 380 σημ. 292, σ. 382 σημ. 299, σ. 467, σ. 521. Παντελεήμων Μουτάφης, 
Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της 
Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 32 σημ. 82, σ. 37 σημ. 86, 
σ. 46 σημ. 113, σ. 49 σημ. 122, σ. 51-52 σημ. 127, σ. 73 σημ. 189, σ. 105 σημ. 308, σ. 372. Αρ. 
Δουλαβέρας, «Ο καθηγητής Μανόλης Γ. Βαρβούνης και το έργο του», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 17. Παν. Τζουμέρκας, «Η προσωπικότητα και η επιστημονική προσφορά του 
καθηγητή Μανόλη Γερ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 97. Θαν. 
Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. 
Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, 
σ. 128 σημ. 27. Eusebi Ayensa i Prat, Στις εσχατιές της θάλασσας. Ισπανο-ελληνικές λαογραφικές 
συγκριτικές μελέτες. Αθήνα 2018, σ. 464 σημ. 37. Σπ. Ευσταθίου, «Λόγοι» για τις μετοικεσίες 
Ηπειρωτών στη Θράκη. Η περίπτωση του βόρειου Έβρου. Διδυμότειχο 2018 (μεταπτ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 
21 σημ. 26, σ. 60 σημ. 124, σ. 77 σημ. 166, σ. 79 σημ. 168, σ. 109. Μ. Μαυρομμάτη, Τελετουργικά 
δρώμενα στον κύκλο του χρόνου, ως εκφάνσεις της πολιτισμικής ταυτότητας των Στενημαχιτών, στους 
νομούς Κιλκίς και Ημαθίας. Αθήνα 2017 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 136. Σπ. Ευσταθίου, «Λόγοι» για 
τις μετοικεσίες Ηπειρωτών στην περιοχή του Βόρειου Έβρου. Μια διεπιστημονική προσέγγιση. 
Θεσσαλονίκη 2018, σ. 26 σημ. 26, σ. 72 σημ. 124, σ. 89 σημ. 166, σ. 91 σημ. 168, σ. 125. Γ. Στούκης, 
«Η λαϊκή λατρεία των κατοίκων του Πετρίλου της Αργιθέας. Η περίπτωση της Παναγίας 
Πετριλιώτισσας – Φαναριώτισσας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 74 (2018), σ. 349 σημ. 24. Ελένη 
Ζουπανιώτου, Το γυναικείο καρναβάλι της Πρέβεζας. Μεταμφίεση και κοινωνία (1960 - 2018). 
Ιωάννινα 2018 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 7 σημ. 6, σ. 8 σημ. 7, σ. 10 σημ. 15, 19, 
σ. 11 σημ. 20, σ. 12 σημ. 25, σ. 26 σημ. 50, σ. 30 σημ. 69, σ. 36 σημ. 91, σ. 43 σημ. 120, σ.133. Β. 
Πούχνερ, Θέματα Συγκριτικής Λαογραφίας. Ελλάδα, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος 
Πόντος. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 38 σημ. 25, σ. 348, σ. 156 σημ. 52. 
 
 
97. Το Βατοπαιδινό Μετόχι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Βαθύ της 
Σάμου. Άγιον Όρος 2010, σσ. 183 (εκδ. Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου – 
Αλόη) 
 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και το σχετικό αρχειακό 
υλικό μελετά την ιστορική πορεία αλλά και την προσφορά του βατοπαιδινού μετοχίου του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που βρίσκεται στο χωριό Βαθύ της Σάμου. Μέσα από τις 
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μαρτυρίες των εγγράφων εξετάζεται η αρχή και η ίδρυση, η κτηματική περιουσία, ο 
κοινωνικός και πνευματικός ρόλος, αλλά και οι προσωπικότητες και η προσφορά των κατά 
καιρούς οικονόμων του μετοχίου αυτού, που αποτελεί το μόνο αγιορείτικο μετόχι της Σάμου, 
το οποίο βρίσκεται ακόμη στην κυριότητα της κυρίαρχης μονής. Με τον τρόπο αυτό, μέσα 
από την ιστορία του μετοχίου εξετάζεται και ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας 
της Σάμου, πολιτικής και, κυρίως, εκκλησιαστικής, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, οι 
προεκτάσεις του οποίου φτάνουν ως και το α΄ μισό του 20ού αιώνα. Παραλλήλως, το βιβλίο 
ασχολείται και με την παραδοσιακή οικονομία του νησιού, αλλά και με την ιστορική μελέτη 
των νοοτροπιών που κυριαρχούσαν στον παλαιότερο παραδοσιακό πολιτισμό των Σαμίων, 
δεδομένου ότι μέσω των εγγράφων που μελετώνται αναδεικνύονται τρόποι οικονομικής 
διαχείρισης και οργάνωσης της καλλιέργειας και της παραγωγής, όσο και πολλές και 
σημαντικές όψεις των λαϊκών θρησκευτικών πρακτικών, των σχέσεων των Σαμίων με το 
Άγιον Όρος, την παράδοση και την πνευματική ακτινοβολία του, αλλά και της αντιμετώπισης 
των κληρικών και των μοναχών από την σαμιακή κοινωνία του 19ου αιώνα, ακόμη και σε 
παραβατικές και περιθωριακές μορφές δράσης. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 3734 (28 Ιουνίου 2010), σ. 6 [Ν. Ορφανός] / Γρηγόριος ο Παλαμάς 
834: 9 (2010), σ. 402-403 [Παν. Τζουμέρκας] / Πρωτάτον 119 (2010), σ. 109 [π. Μωυσής 
Αγιορείτης] / Μεθόριος 39 (2011), σ. 80-81 [Γ. Βοϊκλής] / Τρίτη Χιλιετία 46 (2010), σ. 32 [Γ. 
Πετρόπουλος] / Απόπλους 53 (2012), σ. 142 [Β. Δημητριάδης] / Σαμιακόν Βήμα 3845 (24 
Σεπτεμβρίου 2012), σ. 3 [Γερ. Κοσμάτος] / Σαμιακός Τύπος 636 (1 Οκτωβρίου 2012), σ. 19 
[Ν. Βαλεοντής] / Παρνασσός 54 (2012), σ. 402-404 [Στ. Κεκρίδης] 
 
Αναφορές: π. Μωυσής Αγιορείτης, «Αγιορείτικη Βιβλιογραφία», Πρωτάτον 119 (2010), σ. 77 αρ. 
7315. Γ. Παπαδόπουλος - Ν. Ασπρούλης - Στ. Τερζής, «Αναλόγιον», Θεολογία 81: 3 (2010), σ. 328. Γ. 
Βοϊκλής, «Λαογραφία, Εκκλησιαστική Ιστορία και Ιστορία», Μεθόριος 39 (2011), σ. 79-82. Παν. 
Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό κράτος ως τις μέρες 
μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 26 σημ. 43, σ. 27 σημ. 48, σ. 30 σημ. 60. Γ. Χρ. 
Τσιγάρας, «Εκκλησιαστική ζωγραφική στη Σάμο κατά την ηγεμονική περίοδο», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς 
αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 
2015, σ. 849 σημ. 7. 
 
 
 98. Το «Λαογραφικό Αρχείο» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Αθήνα 2010, σσ. 365 – σε συνεργασία 
με τις Σοφία Τσάλα, Ευανθία Μπότση, Αφροδίτη Νουνανάκη, Παναγιώτα 
Ποτούρη (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 13) 
 
Περίληψη: Δημοσιεύεται εδώ, μετά από σχετική εισαγωγή που οριοθετεί το ζήτημα, 
αναλυτικός κατάλογος των χειρογράφων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικού υλικού που 
έχουν συλλεχθεί και φυλάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κομοτηνή. Σε κάθε συλλογή παρατίθενται όχι μόνο τα 
βιβλιογραφικά στοιχεία αλλά και πλήρη και αναλυτικά περιεχόμενα, ενώ στο τέλος 
δημοσιεύεται αναλυτικό ευρετήριο των τόπων από τους οποίους προέρχονται οι συλλογές, 
προς διευκόλυνση των ερευνητών. Με τον τρόπο αυτό, το πλούσιο λαογραφικό υλικό του 
συγκεκριμμένου αρχείου, το οποίο συνεχίζει να πλουτίζεται κάθε χρόνο από ανάλογες 
συλλογές που εκπονούν φοιτητές, καθίσταται προσιτό και χρησιμοποιήσιμο στους Έλληνες 
και ξένους λαογράφους. Πρόκειται για υλικό που περιλαμβάνει χρονικά επάλληλες 
καταγραφές σε τόπους, ώστε μέσω αυτών να μπορεί ο ερευνητής να παρακολουθήσει και τη 
σταδιακή αλλαγή των δεδομένων του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, το οποίο 
όμως πριν την επιστημονική χρήση του χρειάζεται διασταύρωση και απαλλήθευση, όπως και 
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στο εισαγωγικό μελέτημα του τόμου εκτίθεται. Η όλη προσπάθεια εντάσσεται στο πλαίσο 
της δημιουργίας πανεπιστημιακών λαογραφικών αρχείων, τα οποία έχουν ιδρυθεί σε πολλά 
ελληνικά ΑΕΙ, όπου διδάσκεται το μάθημα της λαογραφίας, δημιουργώντας μια πλούσια 
βάση δεδομένων, η οποία προσφέρεται για συστηματική μελλοντική επιστημονική 
αξιοποίηση. 
 
Κρίσεις:  Σαμιακόν Βήμα 3734 (28 Ιουνίου 2010), σ. 6 [Ν. Ορφανός] / Γρηγόριος ο Παλαμάς 
834: 9 (2010), σ. 4407 [Γρηγ. Λιάντας] / Ο Χρόνος 12450 (2 Ιουλίου 2010), σ. 14-15 [Μελ. 
Μαρτίδου] / Μεθόριος 39 (2011), σ. 79-80 [Γ. Βοϊκλής] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-
2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 211 
[Γ. Κούζας] / Τρίτη Χιλιετία 46 (2010), σ. 32 [Γ. Πετρόπουλος] / Χοροστάσι 34 (2011), σ. 29 
[Νικ. Περπατάρη] / Στύλος Ορθοδοξίας 131 (Φεβρουάριος 2012), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] / 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 565 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / 
 
Αναφορές: Ν. Μαχά-Μπιζούμη, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (μέσα 16ου αι. - αρχές 20ού). 
Πολυτυπία και παραλλαγές. Συμβολή στη μελέτη των ενδυματολογικών συστημάτων του Αιγαίου. 
Κομοτηνή  2010 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 238. Γ. Βοϊκλής, «Λαογραφία, Εκκλησιαστική Ιστορία και 
Ιστορία», Μεθόριος 39 (2011), σ. 79-82. Ν. Καρπούζης, «Λαογραφικοί επιστημονικοί φορείς, 
περιοδικά, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, λαογραφικά αρχεία και συλλογές στην εποχή της 
ψηφιοποίησης», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: 
Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 930 σημ. 10. Γ. Κούζας, 
«Πρωτογενές λαογραφικό υλικό από τη Σάμο. Η περίπτωση των σαμιακών συλλογών του 
Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): 
Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας 
κ. Ευσεβίου, σ. 36 σημ. 5. Vassil. Chrysanthopoulou, «Folklore theory and practice in Greece, 1945-1991: 
The contribution of the Hellenic Folklore Centre of the Academy of Athens», στον τόμο Al. Boskovits – 
Ch. Hann (εκδ.), The anthropological field of the margins of Europe 1945-1991, Zürich – Berlin 2013, σ. 
125, σ. 128. Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, Η ενδυματολογική έρευνα της Καρπάθου, Αθήνα 2014, σ. 84-85 σημ. 
118, σ. 143. Μαρ. Βρέλη-Ζάχου, Η διδασκαλία και η έρευνα του ενδύματος στο πλαίσιο του λαϊκού 
πολιτισμού. Οι εργασίες των φοιτητών στο Λαογραφικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΛΑΠΙ) 
1964-2014. Ιωάννινα 2014, σ. 196. Vas. Chrysanthopoulou – Jutta Lauth Bacas, «The Ethnological 
Sciences in Greece since the Late 1980s: The view from Folklore and Social Anthropology», στον τόμο 
Klaus Roth (εκδ.), Changing Paradigms. The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe – 
Ethnologia Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology 17 (2014), σ. 110 σημ. 8, σ. 161. 
Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, «Η ενδυματολογική έρευνα της Καρπάθου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 
(επιμ., με τη συνεργασία Π. Ξανθάκου), Κάρπαθος και Λαογραφία. Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου 
Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 8-12 Μαΐου 2013). Αθήνα 2016, σ. 329 σημ. 115. Παν. 
Δαλακούρα, Η μουσειακή παρουσία της σαρακατσάνικης ενδυμασίας. Συμβολή στην προσέγγιση, την 
ερμηνεία και την αξιοποίηση των μουσειακών εκθεμάτων. Ιωάννινα 2016 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων), σ. 58 σημ. 72, σ. 476. Γ. Τσερπές, Αναστοχαστικές προσεγγίσεις στην έρευνα της ελληνικής 
λαογραφίας (1907 – 2012). Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο 
Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 86 σημ. 2. Ανδρ. Οικονόμου, 
«Επιτόπια εθνογραφική έρευνα στους Αρβανίτες της Αττικο-Βοιωτίας. Ζητήματα εντοπιότητας και 
αυτοαναφορικότητας», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 31-32 (2004-2008), σ. 215 
σημ. 23. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 966. 
Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – 
Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 124 σημ. 3. Μ. Μπάρκα, «Λαογραφικό Αρχείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: συλλογή φοιτητών 
με θέματα λαϊκής τέχνης και ενδυματολογίας (2006 – 2010). Αρχειακή επεξεργασία και θεματική 
ανάλυση», Πρακτικά 6ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας, 
ΕΚΠΑ (13 – 15 Μαΐου 2011) / Proceedings 6th Athens Postgraduate Conference of the Faculty of 
Philology, National and Kapodistrian University of Athens (13 – 15 May 2011). Αθήνα / Athens 2012, 
σ. 82.  
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99. Τοπωνύμια του Αγίου Όρους. Αθήνα 2010, σσ. 80 (εκδ. Φιλιππότη, 
Λαογραφία-Παράδοση αρ. 31) 
 
Περίληψη: Μετά από σύντομη εισαγωγή αποδελτιώνονται, κατατάσσονται αλφαβητικά και 
μελετώνται λαϊκά τοπωνύμια του Αγίου Όρους, από βιβλιογραφική, αρχειακή και επιτόπια 
έρευνα, από τα οποία εξαιρούνται τα αγιωνυμικά και ναωνυμικά τοπωνύμια. Μέσα από τα 
τοπωνύμια αυτά έρχονται στο φως ενδιαφέρουσες πτυχές της αθωνικής «μικροϊστορίας» και 
παράδοσης, αλλά και μπορούν να διατυπωθούν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρωπογεωγραφίας, ιστορίας, υλικού βίου και τοπωνυμίων, σε μια 
ιδιαίτερη περιοχή όπως η μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους, που βρίσκεται σήμερα στο 
επίκεντρο της σχετικής ιστορικής, ανθρωπολογικής και λαογραφικής έρευνας. Η αγιορείτικη 
βιβλιογραφία αποτελείται κυρίως από μελέτες που αναφέρονται στην λατρευτική ζωή και 
παράδοση, καθώς και στην αρχαιολογική και ιστορική έρευνα των αγιορειτικών 
καθιδρυμάτων. Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται πτυχές της καθημερινότητας των μοναχών 
του Αγίου Όρους μέσω των τοπωνυμίων, στα οποία αποτυπώνονται πολλές και 
ενδιαφέρουσες πτυχές της αγιορείτικης ζωής, οι οποίες ανήκουν μάλλον στο πεδίο της 
«μοναστικής λαογραφίας», παρά στον ορίζοντα της «μεγάλης» ιστορίας της μοναστικής 
αυτής πολιτείας. Πρόκειται λοιπόν για μια κατά βάση λαογραφική μελέτη, που έρχεται να 
προστεθεί στα δημοσιεύματα σχετικά με την καθημερινή ζωή στο Άγιον Όρος, 
χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη, αλλά και 
δεδομένα επιτόπιας έρευνας στα μοναστήρια του Αγίου Όρους και στην παραδοσιακή 
καθημερινότητα των μοναχών τους. 
 
Κρίσεις: Ελευθεροτυπία 10468 (8 Ιουνίου 2010), σ. 62 [Γ. Κιούσης] / Παριανά 117 (2010), 
σ. 289 [Ν. Αλιπράντης] / Σαμιακόν Βήμα 3734 (28 Ιουνίου 2010), σ. 6 [Ν. Ορφανός] / 
Γρηγόριος ο Παλαμάς 834: 9 (2010), σ. 406 [Γρηγ. Λιάντας] / Πρωτάτον 119 (2010), σ. 108-
109 [π. Μωυσής Αγιορείτης] / Μεθόριος 39 (2011), σ. 80 [Γ. Βοϊκλής] / Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 210-211 [Αφρ. Νουνανάκη] / Εστία 38972 (28 Μαΐου 2011), σ. 6 [Χαρ. 
Δημακοπούλου] / Παριανά 122 (2011), σ. 345 [Γ. Πετρόπουλος] / Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 565 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: π. Μωυσής Αγιορείτης, «Αγιορείτικη Βιβλιογραφία», Πρωτάτον 118 (2010), σ. 77 αρ. 
7314. Γ. Βοϊκλής, «Λαογραφία, Εκκλησιαστική Ιστορία και Ιστορία», Μεθόριος 39 (2011), σ. 79-82. 
Β. Δημητριάδης, Απόπλους 51 (2011), σ. 331. Ατ. Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, Στοιχεία 
προφορικότητας στο επίγραμμα σε σύγκριση με το κρητικό δίστιχο. Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), 
σ. 414. Μ. Γ. Σέργης, Για μια Λαογραφία των Τοπωνυμίων: τα τοπωνύμια («μικρο - τοπωνύμια) μιας 
αγροτικής κοινότητας της Νάξου ως «μελέτη περίπτωσης». Θεσσαλονίκη 2016, σ. 73 σημ. 106. Cyril 
Pavlikianov, The Early Years of the Bulgarian Athonite Monastery of Zographou (980 – 1279) and its 
Byzantine Archive. Фондация «Българско историческо наследство», Sofija 2011, σ. 20. Ατ. 
Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, Μελέτες στο Δίστιχο. Κρητική μαντινάδα και αρχαίο επίγραμμα. 
Ηράκλειο 2017, σ. 434. Cyril Pavlikianov, The Byzantine Documents of the Athonite Monastery of 
Karakallou and selected Acts from the Ottoman Period (1294 – 1835). Critical Edition and 
Commentary of the Texts. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press 2015, σ. 85. 
 
 
100. Λαογραφικά και Εθνογραφικά της Χώρας Σάμου. Αθήνα 2010, σσ. 726 
(εκδ. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου. Παλαιοντολογικό Μουσείο 
Μυτιληνιών Σάμου – Ίδρυμα Κωνσταντίνου και Μαρίας Ζημάλη, Μελέτες 
για την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου αρ. 1)  
 
Περίληψη: Παρατίθενται στοιχεία για τον λαϊκό πολιτισμό της Χώρας Σάμου, τόσο στον 
υλικό και τον κοινωνικό, όσο και στον πνευματικό βίο. Πρόκειται για επιμελημένη 
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δημοσίευση των δεδομένων μιας επιτόπιας έρευνας, που πραγματοποιήθηκε τα έτη 1984-
1985. Τα δεδομένα εκείνα καταγράφτηκαν, εμπλουτίστηκαν με πολλά σχέδια εργαλείων, 
οικοδομικών στοιχείων, φωτογραφίες κ.λπ. και δημοσιεύονται στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα 
της Σάμου, με γλωσσάριο και εκτενή πίνακα περιεχομένων. Το βιβλίο παρέχει πρωτογενές 
λαογραφικό υλικό, κατάλληλο για χρήση από πιο συνθετικές μελέτες του πλούσιου λαϊκού 
πολιτισμού της Σάμου, εδώ δε βρίσκεται η ιδιαίτερη αξία του, καθώς συμπληρώνει με 
νεώτερες καταγραφές τις παλαιότερες ανάλογες επιτόπιες έρευνες των λαογράφων της 
Σάμου, κυρίως δε του Νικολάου Δημητρίου. Το λαογραφικό υλικό του τόμου καλύπτει, όπως 
προαναφέρθηκε, τον υλικό, τον κοινωνικό και τον πνευματικό βίο, ενώ δημοσιεύονται και 
πολλά προϊόντα του έντεχνου λαϊκού λόγου των κατοίκων του χωριού. Παρέχεται έτσι μια 
πραγματική τράπεζα πληροφοριών, που διατίθεται σε κάθε μορφής επιστημονική χρήση και 
εκμετάλλευση, τόσο από τη λαογραφία, όσο και από την εθνολογία και την κοινωνική 
ανθρωπολογία, με στόχο την πληρέστερη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου, στην 
ιστορική του διάσταση. Παραλλήλως, η εθνογραφική έρευνα, όπως πραγματοποιείται στο 
βιβλίο αυτό, μπορεί να αποτελέσει και πρότυπο για τον τρόπο άσκησης του επιτόπιου 
λαογραφικού ερευνητικού έργου, όπως το αντιλαμβάνεται και το υλοποιεί ο συγγραφέας του 
βιβλίου αυτού, άρα μπορεί να τύχει και διδακτικής αξιοποίησης από νέους ερευνητές της 
λαογραφίας μας. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 3744 (20 Σεπτεμβρίου 2010), σ. 5 [Γ. Κ. Αγγελινάρας] / Ο Χρόνος 
12493 (11 Σεπτεμβρίου 2010), σ. 15 [Μελ. Μαρτίδου] / Χαραυγή 757 (18 Σεπτεμβρίου 
2010), σ. 17 [Κ. Τζίχας] / Σαμιακόν Βήμα 3748 (18 Οκτωβρίου 2010), σ. 5 / Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 206-207 [Γ. Κούζας] / Απόπλους 49-50 (2010), σ. 184-185 [Δ. Καλβίνου] / 
Μεθόριος 39 (2011), σ. 81-82 [Γ. Βοϊκλής] / Οι Ρίζες 163 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010), σ. 
6 [Κ. Καραμηνά-Πόθου] / Τρίτη Χιλιετία 46 (2010), σ. 31 [Γ. Πετρόπουλος] / Στύλος 
Ορθοδοξίας 131 (Φεβρουάριος 2012), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 
2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 113-115 [Γ. Χ. Κούζας]  / Γρηγόριος ο 
Παλαμάς 95: 845 (2012), σ. 223 [Γρ. Λιάντας] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 564 [Αν. 
Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Ν. Μαχά-Μπιζούμη, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (μέσα 16ου αι. - αρχές 20ού). 
Πολυτυπία και παραλλαγές. Συμβολή στη μελέτη των ενδυματολογικών συστημάτων του Αιγαίου. 
Κομοτηνή  2010 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 238. Στ. Κατωπόδη, Η παραδοσιακή ενδυμασία στο Μεγανήσι 
της Λευκάδας. Λειτουργία – επιβίωση – εγκατάλειψη - αναβίωση. Ιωάννινα 2010 (μεταπτ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 45 σημ. 88, σ. 133. Γ. Βοϊκλής, «Λαογραφία, Εκκλησιαστική Ιστορία και 
Ιστορία», Μεθόριος 39 (2011), σ. 79-82. Κ. Καραμηνά-Πόθου, «Ένα βιβλίο ύμνος στον λαογραφικό 
πλούτο της Σάμου», Οι Ρίζες 163 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010), σ. 6. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Η 
Αγγελική Χατζημιχάλη και η Σάμος μέσα από το ανέκδοτο προσωπικό αρχείο της», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 71 σημ. 22, σ. 72 σημ. 26, σ. 73 σημ. 28, 29, 30, 34. 
Γεώργιος Κούζας, «Επιτόπια έρευνα και λαογραφικές σπουδές της Σάμου», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 
2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 113, σ. 114, σ. 115, σ. 120. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες 
του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 
2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 218 σημ. 835. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από 
το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90 σημ. 8. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας 
και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των 
Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 137 σημ. 408. 
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101. Ο Κυμαίος λαϊκός ποιητής Γεώργιος Ν. Χαρτσάς (εισαγωγή – έκδοση - 
σχόλια). Αθήνα 2010, σσ. 235 (εκδ. Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Κύμης) 
 
Περίληψη: Μετά από σχετική εκτενή εισαγωγή για τη ζωή και το έργο του λαϊκού ποιητή 
της Κύμης Γεωργίου Ν. Χαρτσά (1880-1976), αλλά και για το γραμματειακό είδος που 
υπηρέτησε, την μορφολογία και τα ιδεολογικά δεδομένα της ποίησής του, δημοσιεύονται τα 
ανέκδοτα μέχρι σήμερα ποιήματα, και λίγα πεζά του, από χειρόγραφο του Λαογραφικού 
Μουσείου, του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κύμης. Πρόκειται για λαϊκή 
θρησκευτική ποίηση, η έκδοση της οποίας συνοδεύεται από εκδοτικό υπόμνημα, ειδικά 
εκτενή σχόλια και βιβλιογραφία. Παρουσιάζεται έτσι στο επιστημονικό κοινό το σημαντικό 
έργο ενός λαϊκού ποιητή της Εύβοιας, οι στίχοι του οποίου παρέχουν πλήθος πληροφοριών 
για την τοπική ιστορία, αλλά και για τον πλούσιο και πολύμορφο λαϊκό πολιτισμό της 
Κύμης. Παραλλήλως, με βάση τους στίχους του ποιητή, τη μορφολογία, τη στιχουργική και 
το περιεχόμενό τους, διατυπώνονται παρατηρήσεις για την ελληνική λαϊκή ιδεολογία, και 
μάλιστα στις πλέον συντηρητικές μορφές της, και στο ρόλο που κατέχει στο πλαίσιο αυτό η 
θρησκευτική πίστη, και μάλιστα η αυστηρή προσήλωση στην εκκλησιαστική πράξη και 
πρακτική, με αιχμή του δόρατος τον συντηρητικό παλαιοημερολογιτισμό. Η ιδεολογία αυτή, 
όπως φαίνεται από ορισμένα ποιήματα του Γ. Χαρτσά, έλαβε μάλιστα κάποτε και πολιτικές 
διαστάσεις, στο πλαίσιο της ελληνικής ζωής, όπως διαμορφώθηκε μετά τον εμφύλιο πόλεμο 
και κυρίως κατά το β΄ μισό του 20ού αιώνα. 
 
Κρίσεις: Ο Χρόνος 12493 (11 Σεπτεμβρίου 2010), σ. 15 [Μελ. Μαρτίδου] / Ερετρικοί 
Παλμοί 220 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 2 [Γ. Ν. Αικατερινίδης] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 
(2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 
σ. 207-209 [Χρ. Σπούρδουλα] /  Απόπλους 49-50 (2010), σ. 185 [Δ. Καλβίνου] / Τρίτη 
Χιλιετία 46 (2010), σ. 31-32 [Γ. Πετρόπουλος] / Μεθόριος 41 (2011), σ. 72 [Γ. Βοϊκλής] / 
Γρηγόριος Παλαμάς 840: 94 (2011), σ. 351 [Π. Λέκκου] / Πανευβοϊκόν Βήμα 3693 (10 
Απριλίου 2014), σ. 16 [Κ. Μπαϊρακτάρης] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 927-929 [Β. 
Πούχνερ] / Λαογραφία 43 (2013-2015), σ. 564-565 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Νικ. Γραικός – Γεώργ. Φουστέρης, Ευλαβείας και ωραιότητος χάριν. Εκκλησιαστική τέχνη 
της Κύμης. (Αθήνα) 2013, σ. 29 σημ. 46, σ. 30 σημ. 52, σ. 107 σημ. 173, σ. 241 σημ. 392, σ. 245 σημ. 
406, 407, σ. 246 σημ. 410, σ. 250 σημ. 432, σ. 316. Β. Πούχνερ, «Ο καρπαθιακός τύπος και η λαϊκή 
στιχουργία. Μια περίπτωση της ‘ενδιάμεσης λογοτεχνίας’ μεταξύ προφορικότητας και 
εγγραμματοσύνης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ., με τη συνεργασία Π. Ξανθάκου), 
Κάρπαθος και Λαογραφία. Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 8-
12 Μαΐου 2013). Αθήνα 2016, σ. 778 σημ. 23. Αμ. Λιοπύρη, Άρης Μπιτσώρης: ένας σύγχρονος λαϊκός 
ποιητής. Κατηγορίες, τεχνοτροπικά στοιχεία και κοινωνικά συμφραζόμενα των στιχουργημάτων του. 
Αθήνα 2012 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 193. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα 
από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90-91 σημ. 9. Β. Πούχνερ, Κάρπαθος. Το νησί της ποίησης 
και της επιστήμης. Αθήνα 2017, σ. 95 σημ. 23, σ. 155. W. Puchner, «Zwischen Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit. Improvisierte Gebrauchspoesie in Zeitungen auf Karpathos», Zeitschrift für 
Balkanologie 48.2 (2012), σ. 191 σημ. 23. Μ. Γ. Σέργης, «‘Ξεχωριστοί άνθρωποι’ στην ελληνική 
‘παραδοσιακή’ κοινωνία του 20ού αιώνα. Το παράδειγμα του ‘μεταπράτη’ Νικόλα Θεωνά από το 
Φιλώτι της Νάξου», Ναξιακά 6 (2016), σ. 207 σημ. 3. Β. Πούχνερ, Θέματα Συγκριτικής Λαογραφίας. 
Ελλάδα, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 187 σημ. 23 
 
 
102. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα Πανάγια Προσκυνήματα. 
(Καβάλα 2010), σσ. 32 (εκδ. Τ.Ε.Ι. Καβάλας) 
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Περίληψη: Περιληπτική αναγραφή της ιστορίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αλλά και 
των σπουδαιοτέρων από τα Πανάγια Προσκυνήματα της Αγίας Γης, που συνοδεύει δίσκο 
ψηφιακής εγγραφής με φωτογραφίες από τα προσκυνήματα αυτά. Πρόκειται για συνοπτική 
μελέτη, στηριγμένη σε βιβλιογραφία που παρατίθεται, αλλά και σε επιτόπια έρευνα στα 
Ιεροσόλυμα και στην Παλαιστίνη, με στόχο την ενημέρωση και τον διαφωτισμό του 
προσκυνητή σχετικά με τα όσα βλέπει κατά την «προσκυνηματική θεωρία» του στη 
Σιωνίτιδα Εκκλησία. Τόσο το κείμενο, όσο και το εικονογραφικό υλικό στοχεύουν στην 
ενημέρωση του προσκυνητή και του αναγνώστη για τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, 
που αριθμούν δύο σχεδόν χιλιετίες ιστορικής ύπαρξης, και τα οποία αποτελούν το 
ουσιαστικό περιεχόμενο του προσκυνήγματος όλων των χριστιανών, όσων συρρέουν στην 
Αγία Γη από όλα τα σημεία της υφηλίου. Προσκυνήματα στη φύλαξη και διαχείριση των 
οποίων κυρίαρχη θέση έχουν η Αγιοταφιτική Αδελφότητα και το Ελληνορθόδοξο 
Πατραιρχείο Ιεροσολύμων. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Ιεροσολύμων Πατριαρχείο», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική 
Εγκυκλοπαιδεία 8. Αθήνα 2013, σ. 498. 
 
 
103. Λαογραφικά Μελετήματα της Ρωμηοσύνης. Αθήνα 2010, σσ. 550 (εκδ. 
Άθως) 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται δημοσιευμένα και αδημοσίευτα μελετήματα 
σχετικά με την Ρωμηοσύνη, από τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια, ως και την εποχή 
της οθωμανικής κυριαρχίας και το Νέο Ελληνισμό. Πρόκειται για μελέτη μορφών λαϊκού 
πολιτισμού και καθημερινής ζωής, που μαρτυρούνται από βυζαντινές και μεταβυζαντινές 
πηγές, αλλά και διαπιστώνονται ζωντανά στον λαϊκό πολιτισμό του λαού μας, ως 
χαρακτηριστικά δείγματα πολιτισμικών συνεχειών, που χαρακτηρίζουν τον βίο και την 
πολιτισμική δημιουργία πολλών ιστορικών λαών, ενώ παραλλήλως ανιχνεύουν και 
οριοθετούν τα βασικά πολιτισμικά γνωρίσματα της Ρωμηοσύνης, προς την έρευνα της οποίας 
στρέφονται όλο και περισσότεροι επιστήμονες, διαφόρων ειδικοτήτων των ιστορικών και 
κοινωνικών επιστημών. Στα μελετήματα αυτά χρησιμοποιούνται μαρτυρίες των πηγών αλλά 
και η σχετική βιβλιογραφία, με στόχο την μελέτη μορφών και εκδηλώσεων της βυζαντινής 
λαογραφίας, που είναι σπουδαίες για την πληρέστερη γνώση του βυζαντινού πολιτισμού, 
αλλά ενδιαφέρουν και την επιστήμη της λαογραφίας, καθώς κάποτε θεμελιώνουν την ύπαρξη 
κοινών ή παράλληλων στοιχείων, ακόμη και πολιτισμικών συνεχειών, υπό τις προϋποθέσεις 
που η λαογραφία τις δέχεται και τις μελετά, βασικών για την μελέτη της ιστορικής διάστασης 
των λαογραφικών φαινομένων. Την διαχρονική αυτή διάσταση, που βρίσκει την πληρέστερη 
απεικόνισή της στην έννοια της Ρωμηοσύνης, υπηρετούν οι μελέτες του παρόντος τόμου, ως 
μικρή συμβολή στο σημαντικό ζήτημα των ιστορικών προελεύσεων και ριζών των δομένων 
του λαϊκού πολιτισμού του ελληνικού λαού. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. 
Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 199-200 [Χρ. Σπούρδουλα] / Τρίτη Χιλιετία 
46 (2010), σ. 31 [Γ. Πετρόπουλος] / Μεθόριος 41 (2011), σ. 70 [Γ. Βοϊκλής] / Απόπλους 52 
(2011), σ. 465-467 [Δ. Καλβίνου] / Südost-Forschungen 69-70 (2010-2011), σ. 668-669 [W. 
Puchner] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 564 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / Στύλος Ορθοδοξίας 
183 (Νοέμβριος 2016), σ. 36 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Λαογραφία και επιστήμη του δικαίου», Κιβωτός Φιλίας. Τιμητικός 
τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο. Die Arche der Freundschaft. Festschrift für 
Professor Dr. Theodor J. Panagopoulos. Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2011, σ. 6 σημ. 10. Β. Δημητριάδης, 
Απόπλους 51 (2011), σ. 331. Γ. Παπαδόπουλος – Νικ. Ασπρούλης – Στ. Τερζής – Δημ. Πάλλης, 
«Αναλόγιον», Θεολογία 82: 1 (2011), σ. 399. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Λαογραφία και επιστήμη του 
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δικαίου», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 43 (2012), σ. 15 
σημ. 10. Ατ. Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, Στοιχεία προφορικότητας στο επίγραμμα σε σύγκριση με το 
κρητικό δίστιχο. Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 17 σημ. 9-10, σ. 414. Γ. Θ. Λ., «Άγιοι 
Φανέντες, οι ομολογητές άγιοι της Κεφαλονιάς Γρηγόριος, Θεόδωρος και Λέων και η ιστορική αλήθεια 
για την επίγεια διαδρομή τους», anexartitosblog. gr. Μ. Γ. Μερακλής, «Η αφήγηση ζωής μιας κυρίας 
της Καρπάθου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ., με τη συνεργασία Π. Ξανθάκου), Κάρπαθος 
και Λαογραφία. Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 8-12 Μαΐου 
2013). Αθήνα 2016, σ. 665 σημ. 11. Dr. Fourlas, «Theology – Θεολογία - Theologie», 
www.drfourlas.de / doc / theo. doc. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο 
του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90-91 σημ. 9. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δίκαιο και λαϊκός πολιτισμός. 
Αθήνα 2017, σ. 18 σημ. 10. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό 
χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 966. Μ. Γ. Μερακλής, Τραγωδία και λαϊκός πολιτισμός στην αρχαία Αθήνα. Θεσσαλονίκη 
2017, σ. 372. Ατ. Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, Μελέτες στο Δίστιχο. Κρητική μαντινάδα και αρχαίο 
επίγραμμα. Ηράκλειο 2017, σ. 434. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο 
του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 116. 
 
 
104. Πατριαρχικά Τάγματα Αριστείας του Αλεξανδρινού Θρόνου – 
Patriarchal Orders of Distinction of the Alexandrian Throne. Αθήνα – 
Athens 2010, σσ. 190 – σε συνεργασία με τον Σπυρ. Θ. Καμαλάκη. 
 
Περίληψη: Στον δίγλωσσο αυτό τόμο, μετά από σχετική εισαγωγή και με πολλές έγχρωμες 
φωτογραφίες παρουσιάζονται τα Τάγματα Αριστείας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής, η ιστορία, οι τάξεις τους και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των διασήμων 
τους, μαζί με τους τύπους των διπλωμάτων απονομής που τα συνοδεύουν. Πρόκειται για 
διερεύνηση της ιστορίας και της παράδοσης των ταγμάτων αυτών, το πρώτο εκ των οποίων, 
το Τάγμα του Αγίου Μάρκου, είναι το παλαιότερο ίσως ορθόδοξο εκκλησιαστικό τάγμα της 
καθ’ ημάς Ανατολής, που αποτελεί ταυτοχρόνως συμβολή στην ορθόδοξη εκκλησιαστική 
εραλδική και στην αναγκαία παγίωση της τυπολογίας των σχετικών διασήμων, των ταινιών 
και των διπλωμάτων τους. Πέρα από την αναλυτική περιγραφή των ταγμάτων, της ιστορίας 
και των διασήμων τους, από τα πιο παλιά ως τα πλέον σύγχρονα, γίνεται εισαγωγικά μια 
γενική επισκόπιση της υπάρξεως πατριαρχικών ταγμάτων αριστείας στα πρεσβυγενή 
ορθόδοξα Πατριαρχεία της καθ’ ημάς Ανατολής, και διατυπώνονται σχετικές ιστορικές 
παρατηρήσεις, στηριγμένες σε αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα, με βάση και τα πολλά 
και ποκίλα διάσημα των Ταγμάτων αυτών, που σώζονται σε ιδιωτικές και ειδικές μουσειακές 
συλλογές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. 
Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 209-210 [Γ. Κούζας] / Τρίτη Χιλιετία 47 
(2011), σ. 48 [Γ. Πετρόπουλος] / Εστία 38966 (21 Μαΐου 2011), σ. 6 [Χαρ. Δημακοπούλου] / 
Στύλος Ορθοδοξίας 123 (2011), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] / Παριανά 122 (2011), σ. 345 [Γ. 
Πετρόπουλος] / Μεθόριος 41 (2011), σ. 71 [Γ. Βοϊκλής] / Ανάλεκτα. Εκδόσεις του Ινστιτούτου 
των Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας 11 (2011), σ. 29-34 
[Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης] 
 
Αναφορές: Β. Δημητριάδης, Απόπλους 51 (2011), σ. 331. Ευθ. Σουλογιάννης, «Σύμμεικτα ιστορίας 
Ελληνισμού Αιγύπτου και Αφρικής 46. Λογιοσύνη και επιστημοσύνη στη μακραίωνη ιστορία της 
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας», Ανάλεκτα. Εκδόσεις του Ινστιτούτου των Ανατολικών 
Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας 11 (2011), σ. 19.  
 
 

http://www.drfourlas.de/


 254 

105. Ιερουσαλήμ η Αγία Πόλις. Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 133 (εκδ. Αφών 
Κυριακίδη) 
 
Περίληψη: Με βάση ένα πλούσιο και πρωτοδημοσιευόμενο φωτογραφικό υλικό, 
παρουσιάζονται εδώ τα προσκυνήματα της Αγίας Πόλεως των Ιεροσολύμων, κυρίως δε τα 
υπόλοιπα προσκυνήματα, πλην του Ναού της Αναστάσεως και του Παναγίου Τάφου, για τα 
οποία μικρή μόνο αναφορά γίνεται. Μετά την εισαγωγή για την ιστορική διαδρομή του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, παρουσιάζονται εδώ τα ελληνορθόδοξα μοναστήρια της 
πόλεως, τα προσκυνήματα που σχετίζονται με τη ζωή, τη διδασκαλία και τη σταύρωση του 
Ιησού Χριστού και τα υπάρχοντα στο Όρος των Ελαιών και στη Γεσθημανή. Ο τόμος κλείνει 
με επίλογο και τη σχετική βιβλιογραφία. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται στον 
προσκυνητή τόσο η ιστορική διαδρομή, όσο και η ενεστώσα κατάσταση των 
προσκυνημάτων, με τρόπο συνοπτικό αλλά και βιβλιογραφικά ενημερωμένο, ώστε τόσο οι 
προσκυνητές, όσο και οι ειδικότεροι επιστήμονες να μπορούν να ενημερωθούν με ευσύνοπτο 
και έγκυρο τρόπο. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν και οι πολλές φωτογραφίες του 
τόμου, οι οποίες εικονογραφούν τα γραφόμενα με εποπτικό τρόπο. Έτσι, ο αναγνώστης 
ενημερώνεται πλήρως για την ιστορική και μνημειακή τοπογραφία των Ιεροσολύμων. 
 
Κρίσεις: Ο Χρόνος 12552 (3 Δεκεμβρίου 2010), σ. 9 [Μελ. Μαρτίδου] / Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 203-204 [Χρ. Σπούρδουλα] / Στύλος Ορθοδοξίας 122 (2011), σ. 38 [Παν. 
Ριζόπουλος] / Παριανά 122 (2011), σ. 345-346 [Γ. Πετρόπουλος] / Μεθόριος 41 (2011), σ. 71 
[Γ. Βοϊκλής] 
 
Αναφορές: Το Βήμα 16129 (12 Δεκεμβρίου 2010), σ. Β2, 15/37. Β. Δημητριάδης, Απόπλους 51 
(2011), σ. 331. 
 
 
106. Άγιον Όρος «Θεομητορικός Κήπος Χαρίτων». Φυσικό περιβάλλον, 
χλωρίδα και πανίδα στο Άγιον Όρος. Mount Athos «The Garden of the 
Graces». Flora, fauna and the natural environment on the Holy Mountain. 
Αθήνα 2010, σσ. 77 (εκδ. ΕΛ.ΤΑ., Διεύθυνση Φιλοτελισμού) 
 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ το φυσικό περιβάλλον, η χλωρίδα και η πανίδα του Αγίου 
Όρους, τόσο από την άποψη των ειδών που περιλαμβάνουν, όσο και από την πνευματική 
διάσταση της χρήσης τους από τους μοναχούς. Ιδιαιτέρως μελετώνται η διαμόρφωση και η 
πνευματική εκδοχή και πρόσληψη του φυσικού περιβάλλοντος, η χλωρίδα και η πανίδα, 
αλλά και η σχέση ανάμεσα στο φυσικό κάλλος και την προσευχή στην αθωνική πολιτεία, 
μέσω της οποίας η φύση εντάσσεται ομαλά στην μοναστική ζωή και λατρεία, αλλά και 
προβάλλεται στον κόσμο το υπόδειγμα μιας ορθόδοξης χριστιανικής «οικολογίας», δηλαδή 
μιας σχέσης σεβασμού του ανθρώπου προς τη φύση ως μέρους της γενικότερης σχέσης 
σεβασμού του  ανθρώπου απέναντι στο Θεό δημιουργό και στα πλάσματά του. Για τους 
αγιορείτες μοναχούς το φυσικό περιβάλλον είναι το απολύτως σεβαστό θεϊκό δημιούργημα, 
το δώρο του Θεού στον άνθρωπο, και αυτό εκφράζεται και σχηματοποιείται σε ποικίλες 
στιγμές του μοναστικού βίου, και με διάφορες αφορμές, λατρευτικές, βιοτικές ή ακόμη και 
καλλιτεχνικές. Τα γραφόμενα συνοδεύουν σχετικοί ζωγραφικοί πίνακες του ιερομονάχου 
Λουκά της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους, που αποδίδουν εικαστικά το πλήρες 
νόημα των γραφομένων. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. 
Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 202-203 [Γ. Κούζας] / Πρωτάτον 121 
(2011), σ. 185 [π. Μωυσής Αγιορείτης]  
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Αναφορές: π. Μωυσής Αγιορείτης, «Αγιορείτικη Βιβλιογραφία», Πρωτάτον 121 (2011), σ. 191 αρ. 
7582. 
 
 
107. Η Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ και το Άγιο Σπήλαιο. 
Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 152 (εκδ. Αφών Κυριακίδη) 
 
Περίληψη: Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και με τη συνοδεία πολλών και 
κατατοπιστικών φωτογραφιών, περιγράφεται η Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ και το 
Άγιο Σπήλαιο, η αρχιτεκτονική και τα έργα τέχνης που περιλαμβάνουν, τα κτήρια του όλου 
συγκροτήματος και η διαδρομή τους στο χρόνο. Με κύρια πηγή τα σχετικά έγγραφα 
περιγράφεται ο αγώνας του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για την διατήρηση 
του ορθόδοξου χαρακτήρα του προσκυνήματος της Βηθλεέμ, μέχρι και τις μέρες μας, αλλά 
και οι σχετικές επιβουλές και οι κατά καιρούς προσπάθειες αναστήλωσης και επισκευής των 
κτηρίων. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για το Μοναστήριο των Ορθοδόξων και για την Ιερά Μονή 
των Ποιμένων, που συμπληρώνουν το όλο προσκύνημα, το οποίο αποτελεί το δεύτερο, μετά 
τον Πανάγιο Τάφο και το Ναό της Αναστάσεως βασικό προσκύνημα της Αγίας Γης. Ο τόμος 
βασίζεται σε αρχειακή, ιστορική και βιβλιογραφική έρευνα, καθώς και στις επιτόπιες 
επισκέψεις του συγγραφέα στο μνημείο, αξιοποιεί δε τα πορίσματα των παλαιοτέρων 
αρχαιολογικών ανασκαφών στην Βασιλική. Οι πολλές και πρωτότυπες φωτογραφίες του 
βιβλίου, εικονογραφούν και συνοδεύουν τα γραφόμενα, συμβάλλοντας στην πληρέστερη 
ενημέρωση του αναγνώστη. 
 
Κρίσεις:  Ο Χρόνος 12552 (3 Δεκεμβρίου 2010), σ. 9 [Μελ. Μαρτίδου] / Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 204-205 [Χρ. Σπούρδουλα] / Στύλος Ορθοδοξίας 122 (2011), σ. 38 [Παν. 
Ριζόπουλος] / Παριανά 122 (2011), σ. 346 [Γ. Πετρόπουλος] / Μεθόριος 41 (2011), σ. 71-72 
[Γ. Βοϊκλής] 
 
Αναφορές: Το Βήμα 16129 (12 Δεκεμβρίου 2010), σ. Β2, 15/37. Β. Δημητριάδης, Απόπλους 51 
(2011), σ. 331. 
 
 
108. Πανάγια Προσκυνήματα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. (Καβάλα 
2011), σσ. 96 (εκδ. Τ.Ε.Ι. Καβάλας) 
 
Περίληψη: Το δημοσίευμα αυτό αποσκοπεί στην παρουσίαση των κυριότερων 
προσκυνημάτων που βρίσκονται υπό την ποιμαντική και πνευματική ευθύνη του παλαιφάτου 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Περιλαμβάνει περιληπτική αναγραφή της ιστορίας του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αλλά και των σπουδαιοτέρων από τα Πανάγια Προσκυνήματα 
της Αγίας Γης, που συνοδεύει δίσκο ψηφιακής εγγραφής με φωτογραφίες από τα 
προσκυνήματα αυτά. Πρόκειται για συνοπτική μελέτη, στηριγμένη σε βιβλιογραφία που 
παρατίθεται, αλλά και σε επιτόπια έρευνα στα Ιεροσόλυμα και στην Παλαιστίνη, με στόχο 
την ενημέρωση και τον διαφωτισμό του προσκυνητή σχετικά με τα όσα βλέπει κατά την 
«προσκυνηματική θεωρία» του στη Σιωνίτιδα Εκκλησία. Στο τέλος παρατίθεται η σχετική 
βιβλιογραφία. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται στον προσκυνητή τόσο η ιστορική 
διαδρομή, όσο και η ενεστώσα κατάσταση των προσκυνημάτων, με τρόπο συνοπτικό αλλά 
και βιβλιογραφικά ενημερωμένο, ώστε τόσο οι προσκυνητές, όσο και οι ειδικότεροι 
επιστήμονες να μπορούν να ενημερωθούν με ευσύνοπτο και έγκυρο τρόπο. Στην κατεύθυνση 
αυτή συμβάλλουν και οι πολλές φωτογραφίες του τόμου, οι οποίες εικονογραφούν τα 
γραφόμενα με εποπτικό τρόπο. 
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Κρίσεις: Διακονία 16: 63 (2011), σ. 57 [Γ. Τσιγάρας] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-
2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 231-232 [Μαρ. Τριπερίνα] 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Ιεροσολύμων Πατριαρχείο», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική 
Εγκυκλοπαιδεία 8. Αθήνα 2013, σ. 498. 
 
 
109. Greek Folk Culture. A Bibliography of Literature in English, French, 
German, and Italian on Greek Folk Culture in Greece, Cyprus, Asia Minor 
(before 1922) and the Diaspora (up to 2000). Athens 2011, σσ. 737  (εκδ. 
Hellenic Laographic Society – Laographia. Bulletin of the Hellenic 
Laographic Society, Supplement αρ. 15) – σε συνεργασία με τον καθηγητή 
Walter Puchner.  
 
Περίληψη: Πρόκειται για εκτενή βιβλιογραφία των ξενόγλωσσων μελετών και 
δημοσιευμάτων για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, τα λήμματα της οποίας είναι καταταγμένα 
κατά κατηγορίες, ώστε το όλο έργο να αποτελέσει εργαλείο εργασίας για την επιστημονική 
μελέτη και θεώρηση της ελληνικής λαογραφίας, αλλά και για την οργάνωση και ανάπτυξη 
των ελληνικών λαογραφικών σπουδών. Εδώ δημοσιεύονται τα 7820 λήμματα της 
βιβλιογραφίας αυτής, καταταγμένα σε λαογραφικές κατηγορίες και με εκτενή πίνακα των 
συγγραφέων τους, στο τέλος. Τόσο το βιβλιογραφικό υλικό, όσο και οι κατηγορίες στις 
οποίες αυτό κατανέμεται αποτελούν προϊόντα μακρόχρονης ενασχόλησης με το αντικείμενο, 
και αναδεικνύουν τον βιβλιογραφικό πλούτο της ελληνικής λαογραφίας, στη διεθνή του 
διάσταση. Με βάση τη βιβλιογραφία αυτή, οι λαογραφικές μελέτες μπορούν να είναι 
πληρέστερες και πιο ενημερωμένες, κυρίως σε δυσπρόσιτες εκδόσεις και σε δυσεύρετα 
περιοδικά έντυπα και δημοσιεύματα. Αποτελεί δε η βιβλιογραφία αυτή συμπλήρωμα των 
βιβλιογραφιών της ελληνικής λαογραφίας που κατά καιρούς έχουν εκπονήσει και 
δημοσιεύσει ερευνητές του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας 
Αθηνών. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 100: 1 (2007), σ. 409, 411 [P. Schreiner] / Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 232 [Μαρ. Τριπερίνα] / 
Südost-Forschungen 72 (2013), σ. 603-605 [Oliver Jens Schmitt] / Παριανά 138 (2015), σ. 
234 [Ν. Μαχά-Μπιζούμη] 
 
Σημείωση: Τα δύο πρώτα μέρη της βιβλιογραφίας αυτής δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό 
Λαογραφία 40 (2004-2006). Μνήμη Δημητρίου Σωτ. Λουκάτου, σ. 545-773 και Λαογραφία 41 
(2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 691-831, βλ.  παρακάτω 
αρ. ΙΙ 481 και ΙΙ 644. 
 
Αναφορές: W. Puchner, Studien zur Volkskunde Sudosteuropas und des mediterranen Raums, Wien – 
Köln - Weimar 2009, σ. 26-27 σημ. 36, σ. 152 σημ. 6, σ. 559 σημ. 15. Β. Πούχνερ, «Η έρευνα για το 
ελληνικό δημοτικό τραγούδι 1970-2000. Τάσεις – Μέθοδοι – Προβληματισμοί», Λαογραφία 40 (2004-
2006), σ. 265 σημ. 42. Β. Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες – Μέθοδοι - Θεματικές. Αθήνα 
2009, σ. 30 σημ. 27, σ. 58 σημ. 38, σ. 121 σημ. 51, σ. 387 σημ. 104, σ. 482 σημ. 54. Β. Πούχνερ, 
Κοινωνιολογική Λαογραφία. Ρόλοι – συμπεριφορές - αισθήματα. Αθήνα 2010, σ. 36 σημ. 16. Μηνάς 
Αλ. Αλεξιάδης, «Folkloristics. Μια άλλη πρόταση για τη διεθνή ονοματοθεσία της Λαογραφίας», 
Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 42 (2011), σ. 65 σημ. 55 [=στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, 
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μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 319 σημ. 51]. Αρ. Δουλαβέρας, «Βυζάντιο – 
Τουρκοκρατία. Νεοελληνική ταυτότητα και Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 89 
σημ. 39. Αγγ. Κομποχόλη, «Λαογραφία και αγιολογία: κειμενική διακινητικότητα και αλληλεπίδραση 
αφηγηματικών θεμάτων και μοτίβων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), 
Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 593 σημ. 8. 
Alfr. Messerli, Fabula 53: 3-4 (2012), σ. 360. Β. Πούχνερ, «Ο ξένος και η ξενιτιά. Τα μαγικά δεσμά 
της καταγωγής και η κρίση της ταυτότητας», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. 
Αθήνα 2013, σ. 162 σημ. 10. Β. Πούχνερ, «Σαράντα χρόνια έρευνας για το ελληνικό δημοτικό 
τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 240 σημ. 39, σ. 
296 σημ. 182. Β. Πούχνερ, «Η έρευνα για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι 1970-2000. Τάσεις – 
μέθοδοι – προβληματισμοί», Λαογραφία 40 (2004-2006), σ. 410 σημ. 39. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η 
λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), Οι κοινωνικές 
επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 528. Β. Πούχνερ, Δοκίμια για τη λαογραφική θεωρία 
και τη φιλοσοφία του πολιτισμού. Αθήνα 2014, σ. 48, σ. 340, σ. 361. W. Puchner, Das neugriechische 
Schattentheater Karagiozis. Wien 2014, σ. 21 σημ. 25. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. 
Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 27 σημ. 43, σ. 49. W. Puchner, Die Folklore Südosteuropas. Eine 
komparative Übersicht. Wien – Köln – Weimar 2016, εκδ. Böhlau, σ. 166, 245. «Βάλτερ Πούχνερ», 
www. el. wikipedia. org. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. 
Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 20 σημ. 24, σ. 511, σ. 458. Β. Πούχνερ, Θέματα 
Συγκριτικής Λαογραφίας. Ελλάδα, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος. Θεσσαλονίκη 
2018, σ. 9-10. 
 
 
110. Λαογραφικά του κώδικα 666 της Μονής Μεταμορφώσεως Μεγάλου 
Μετεώρου. Αθήνα 2011– Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας 
Αθηνών, σσ. 223 – σε συνεργασία με τον Δημ. Σοφιανό (εκδ. Ακαδημία 
Αθηνών – Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, αρ. 64) 
 
Περίληψη: Στο πρώτο μέρος του βιβλίου ο αείμνηστος ομότιμος καθηγητής του Ιονίου 
Πανεπιστημίου Δημ. Σοφιανός εκδίδει μαντικά κείμενα λαογραφικού ενδιαφέροντος από 
κώδικα της βιβλιοθήκης της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μετεώρων. Ακολούθως, 
σχολιάζονται από μένα τα κείμενα αυτά, με βάση τη σχετική ελληνική και ξένη 
βιβλιογραφία, και παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία. Ο Δημ. Σοφιανός έχει γράψει την 
εισαγωγή, πλην του τμήματος του σχετικού με την ελληνική μαγική και μαντική παράδοση 
και την ένταξη των συγκεκριμένων κειμένων σε αυτήν, που έχει γραφτεί από τον 
υπογράφοντα, και έχει συντάξει επίσης το γλωσσάριο του τέλους. Πρόκειται για συμβολή 
στη μελέτη της λαϊκής μαντικής παράδοσης, που δεν έχει ακόμη με πληρότητα μελετηθεί από 
την λαογραφία μας. Με δεδομένο μάλιστα το γεγονός ότι η ελληνική λαϊκή μαντική 
παράδοση έχει ελάχιστα αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής επιστημονικής λαογραφικής 
μελέτης, ο τόμος αυτός, με τα κείμενα και κυρίως με τα σχόλια που περιλαμβάνει, αποτελεί 
μια συστηματική πραγματεία προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα δε από την παρούσα έκδοση 
αναδεικνύονται και οι μεγάλες μοναστηριακές βιβλιοθήκες, ως πηγή όχι μόνον θεολογικών ή 
φιλολογικών, αλλά και λαογραφικών ειδήσεων και πληροφοριών, και μάλιστα σε τομείς που 
εκ πρώτης όψεως είναι αντίθετοι προς την επίσημη Εκκλησία, όπως η μαγεία και, εν 
προκειμένω, η μαντεία. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής 
διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 232-233 [Στ. 
Καράμπελας] / Σαμιακόν Βήμα 3878 (13 Μαΐου 2013), σ. 7 [Γ. Πετρόπουλος] / Χοροστάσι 42 
(2013), σ. 30 [Κ. Σαχινίδης] / Τρίτη Χιλιετία 56 (2013), σ. 14-15 [Γ. Πετρόπουλος] / Südost-
Forschungen 71 (2012), σ. 674-675 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 76 σημ. 251. W. 
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Puchner,  Die Folklore Südosteuropas. Eine komparative Übersicht. Wien – Köln – Weimar 2016, εκδ. 
Böhlau, σ. 433 σημ. 722. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. 
Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 324 σημ. 84, σ. 516. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό 
ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. 
Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 
115. Ευ. Καραμανές, «Λαογραφική έρευνα και τεκμηρίωση της πολιτισμικής διάστασης των 
φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών», www. lev. com. gr, σημ. 11. Ευ. Καραμανές, «Βότανα στη 
λαϊκή θεραπευτική: λαογραφική έρευνα και τεκμηρίωση της πολιτισμικής διάστασης των 
φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών», στον τόμο Κυρ. Χρυσού-Καρατζά (επιμ.), Λαϊκή ιατρική και 
ιατρική επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες. Πρακτικά συνεδρίου (Αθήνα, 7 - 11 Μαρτίου 2012 / Κέντρο 
Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών – Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του 
Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας) 1. Αθήνα 2018, έκδ. Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον 
Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας αρ. 33, σ. 451 σημ. 19. 
 
 
111. Η «Διήγησις» Προκοπίου του Ναζιανζηνού για την πυρκαγιά και την 
ανοικοδόμηση του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα (1808-1810). Η 
μαρτυρία του χφ. 107 της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου. Θεσσαλονίκη 2011, 
σσ. 317 – σε συνεργασία με τον Παν. Τζουμέρκα (εκδ. Αθανασίου Αλτιντζή) 
 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό, μετά από εκτενή εισαγωγή σχετική με το χφ. 107 της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου, την ιστορία και τη διαχρονική πορεία του Ναού της Αναστάσεως, τις 
διαμάχες του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με τους Αρμενίους, την πυρκαγιά του 1808 και την 
επακολουθήσασα ανοικοδόμηση και αποκατάσταση του Ναού, εκδίδεται το σχετικό έμμετρο 
κείμενο του Αγιοταφίτη Αρχιμανδρίτη Προκοπίου του Ναζιανζηνού, στο οποίο 
περιγράφονται όλα τα γεγονότα με λεπτομέρειες. Εκδίδονται τόσο η παραλλαγή που 
δημοσίευσε το 1897 ο Αθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, όσο και το ανέκδοτο μέχρι σήμαρα 
κείμενο που παραδίδει το χφ. 107, το οποίο είναι εκτενέστερο, και πιθανότατα πρόκειται για 
αυτόγραφο του συγγραφέα. Ακολούθως σχολιάζονται λεπτομερώς οι οθωμανικές, τουρκικές 
και αραβικές λέξεις, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που αναφέρονται στο ποίημα, ώστε αυτό 
να γίνει κατανοητό αλλά και προσιτό στην έρευνα και παρατίθεται η εκτενής σχετική 
βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη. Παρέχεται έτσι στο επιστημονικό κοινό η πλήρης και 
σχολιασμένη έκδοση μιας μοναδικής ιστορικής πηγής της πρόσφατης αγιοταφιτικής ιστορίας, 
που σχετίζεται τόσο με τις διαμάχες Ελλήνων και Αρμενίων, όσο και με την ανοικοδόμηση 
του Ναού της Αναστάσεως και του Παναγίου Τάφου στη μορφή που σήμερα βλέπει ο 
προσκυνητής, μια οικοδομική φάση που έχει αρκετά απασχολήσει τη σύγχρονη σχετική 
βιβλιογραφία. Παραλλήλως, με τον πλήρη σχολιασμό των γραφομένων, είναι ευκολότερη η 
επιστημονική τους χρήση και αξιοποίηση, κάτι που μέχρι σήμερα παρουσίαζε προβλήματα, 
αποτρέποντας τους ερευνητές. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής 
διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 233 [Στ. 
Καράμπελας] / Χοροστάσι 42 (2013), σ. 30 [Κ. Σαχινίδης] 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Ιεροσολύμων Πατριαρχείο», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική 
Εγκυκλοπαιδεία 8. Αθήνα 2013, σ. 498. Γ. Τσιγάρας, «Τρία μονόφυλλα προσκυνητάρια των Αγίων 
Τόπων στο Σοχό Θεσσαλονίκης», Πανσέληνος 3 (1998), σ. 60 σημ. 32, σ. 63 σημ. 84. Γ. Τσιγάρας, 
Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης. Θεσσαλονίκη 2013, σ. 456 σημ. 32, σ. 465 σημ. 84. 
 
 
112. Λαογραφικές παρατηρήσεις στο έργο «Τα κατά Στεφανίτην και 
Ιχνηλάτην». Ξάνθη 2012, σσ. 94 (εκδ. Σπανίδη) 
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Περίληψη: Μετά από εισαγωγή σχετικά με τα πρότυπα και τις πηγές, τη μεταφραστική και 
εκδοτική τύχη αλλά και τον τρόπο και τη μέθοδο λαογραφικού σχολιασμού, δημοσιεύονται 
εδώ εκτενή και λεπτομερή λαογραφικά και παραμυθολογικά σχόλια στο κείμενο, σύμφωνα 
με την μετάφραση του Δημητρίου Προκοπίου, του 1721. Πρόκειται για τη νεοελληνική 
απόδοση του γνωστού σανσκριτικού έργου Pancatantra. Στα σχόλια εντοπίζονται οι τύποι 
λαΪκών παραμυθιών που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνθεση του κειμένου, και 
σχολιάζονται όσον αφορά τα μοτίβα που περιέχουν και τις αφηγηματικές μεταμορφώσεις 
που αυτά υφίστανται. Στο τέλος, παρατίθεται εκτενής σχετική βιβλιογραφία. Πρόκειται για 
λαογραφική συμβολή στο σχολιασμό και την κατανόηση ενός σπουδαίου κειμένου της 
πρώιμης νεοελληνικής φιλολογίας, που μπορεί και σήμερα να έχει σχολική και εκπαιδευτική 
χρήση. Παραλλήλως δε, πρόκειται για μια μελέτη τυπολογική, στην οποία εξετάζονται οι 
παραλλαγές των ινδικών παραμυθιών και των αρχαιότατων μύθων ζώων, όπως αυτές 
περνούν από λαό σε λαό, για να καταλήξουν τελικά να αποτυπωθούν σε παρόμοια πρώιμα 
δημώδη έργα, με τον χαρακτήρα λαογραφικών μαρτυριών, τόσο για την ελληνική, όσο και 
για τη διεθνή λαογραφία. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής 
διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 233-234 [Στ. 
Καράμπελας] / Χοροστάσι 42 (2013), σ. 29 [Κ. Σαχινίδης] / Südost-Forschungen 72 (2013), 
σ. 655-657 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 
(2016), σ. 90-91 σημ. 9. 
 
 
113. Η αγγειοπλαστική τέχνη και παράδοση στη Σάμο. Η μαρτυρία της 
συλλογής του Μιχάλη Σταυρινού. Αθήνα 2012, σσ. 80 – σε συνεργασία με την 
Νάντια Μαχά-Μπιζούμη (εκδ. Υπερόριος). 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό παρουσιάζονται τα κεραμικά της συλλογής του Σαμίου 
συλλέκτη Μιχάλη Στ. Σταυρινού, που προέρχονται από εργαστήρια του νησιού και 
αποτελούν σημαντικές μαρτυρίες για την εξέλιξη της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής της 
Σάμου. Με βάση τις υπάρχουσες βιβλιογραφικές αναφορές αλλά και συστηματική επιτόπια 
έρευνα στη Σάμο, τα κεραμικά αυτά, τα σχήματα και οι διακοσμήσεις που φέρουν 
εντάσσονται στην κεραμική παράδοση της Σάμου, και γίνονται εκτενείς αναφορές τόσο στον 
τρόπο κατασκευής και τις τεχνικές διακόσμησης, όσο και στο εμπόριο και τα ξενόφερτα 
κεραμικά στο νησί, με τις επιδράσεις που αυτά άσκησαν στην εγχώρια παραγωγή. Επίσης 
εξετάζονται και συστηματοποιούνται οι πληροφορίες για τους παραδοσιακούς αγγειοπλάστες 
της Σάμου, τα εργαστήρια και τα έργα τους. Στο τέλος, σε έγχρωμο παράρτημα, 
παρατίθενται όλα τα κεραμικά της συλλογής του Μιχάλη Σταυρινού, ώστε ο αναγνώστης να 
σχηματίσει πλήρη εικόνα για τη μορφή και την λαογραφική και καλλιτεχνική σημασία τους. 
Πρόκειται για συμβολή στη μελέτη της λαϊκής τέχνης της Σάμου, αλλά και του 
αιγαιοπελαγίτικου χώρου γενικότερα, στον οποίο η αγγειοπλαστική τέχνη άκμασε και 
προόδευσε, στα πλαίσια του ελληνικού λαϊκού παραδοσιακού πολιτισμού. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 3854 (26 Νοεμβρίου 2012), σ. 2 [Γερ. Κοσμάτος] / Παριανά 33: 
127 (2012), σ. 584-585 [Ν. Χ. Αλιπράντης] / Μεθόριος 46 (2012), σ. 78 [Γ. Βοϊκλής] / Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 234-235 [Στ. Καράμπελας] / 
Σαμιακόν Βήμα 3878 (13 Μαΐου 2013), σ. 7 [Γ. Πετρόπουλος] / Χοροστάσι 42 (2013), σ. 29 
[Κ. Σαχινίδης] / Τρίτη Χιλιετία 56 (2013), σ. 15 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
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Αναφορές: Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, «Η γυναικεία σαμιακή ενδυμασία (β΄ μισό 19ου - αρχές 20ού 

αιώνα): Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας των τοπικών ενδυματολογικών συστημάτων», στον 
τόμο Σοφία Χανδακά (επιμ.), Λαϊκή τέχνη. Νέα ευρήματα – Νέες ερμηνείες. Πρακτικά συνεδρίου προς 
τιμήν της Πόπης Ζώρα (2 - 5 Νοεμβρίου 2006). Αθήνα 2015, σ. 68. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης 
Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90-91 σημ. 9. Μ. Ασσυχίδη – Ά. 
Μποτή, Από το αντικείμενο στον άνθρωπο. Η έκθεση του ΜΕΛΤ «Άνθρωποι και εργαλεία. Όψεις της 
εργασίας στη προβιομηχανική κοινωνία». Αθήνα 2017 (πτυχ. εργ.: ΤΕΙ Αθηνών – Σχολή Διοίκησης και 
Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης), σ. 29 σημ. 15. 
 
 
114. Το Τάγμα των Ορθοδόξων Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου. 
Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 82 – σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Δ. Ριζόπουλο 
(εκδ. University Studio Press).  
 
Περίληψη: Πρόκειται για μελέτη σχετική με την ιστορία, το σχηματισμό, τα διάσημα των 
βαθμών και τις απονομές του Τάγματος αυτού, που αποτελεί το Πατριαρχικό Τάγμα 
Αριστείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, και χαίρει ιδιαίτερου κύρους στον ορθόδοξο 
χριστιανικό κόσμο. Με βάση αρχειακές μαρτυρίες του ιεροσολυμιτικού πατριαρχικού 
αρχείου, αλλά και μια ευρύτατη τυπολόγηση των διασήμων του Τάγματος, εξετάζεται η 
εξέλιξη και η παγίωση των βαθμών του, αλλά και των διασήμων τους, που συνδέονται 
κυρίως με το έργο των Πατριαρχών Δαμιανού Α΄ και Βενεδίκτου Α΄, καθώς και οι 
τελετουργίες απονομής τους που έχουν έναν ιδιαίτερο εκκλησιαστικό χαρακτήρα. 
Εξετάζονται επίσης οι τυχόν παραλλαγές που εντοπίστηκαν σε ιδιωτικές και δημόσιες 
συλλογές, αλλά και σε βιβλιογραφικές και εικαστικές ακόμη πηγές, και η πιθανή σχέση τους 
με το ανάλογο Τάγμα του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Συνεχίζεται εδώ η μελέτη 
των εκκλησιαστικών ταγμάτων αριστείας της Ορθοδοξίας, η οποία παρουσιάζει μεγάλο 
ενδιαφέρον για την ιστορία, την συμβολική και τη σημειολογία της ορθόδοξης θρησκευτικής 
τέχνης, αλλά και για το δημόσιο εκκλησιαστικό τελετουργικό, η μελέτη του οποίου 
ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τη νεωτερική λαογραφία μας. Το βιβλίο πλαισιώνεται από άφθονο και 
ενδεικτικό εικονογραφικό υλικό, που προέρχεται από την έρευνα η οποία προηγήθηκε της 
συγγραφής του.  
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής 
διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 235 [Στ. 
Καράμπελας] / www. Salondetrono. blogspot.gr (16 Μαρτίου 2013) [Def. Regis] / Σαμιακόν 
Βήμα 3878 (13 Μαΐου 2013), σ. 7 [Γ. Πετρόπουλος] / Παριανά 34: 129 (2013), σ. 249 [Ν. Χ. 
Αλιπράντης] / Τρίτη Χιλιετία 56 (2013), σ. 15 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: Γ. Παπαδόπουλος – Ν. Ασπρούλης – Δ. Πάλης – Στ. Τερζής, «Αναλόγιον», Θεολογία 84: 1 
(2013), σ. 363. 
 
 
115. Ελληνικός λαϊκός πολιτισμός και τουρισμός. Αθήνα 2013, σσ. 101 (εκδ. 
Πεδίο, σειρά: Λαϊκοί Πολιτισμοί). 
 
Περίληψη: Στο μικρό αυτό βιβλίο εξετάζονται οι επιπτώσεις που ο τουρισμός έχει πάνω 
στον σύγχρονό μας ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Η εξέταση γίνεται σε δύο επίπεδα και αφορά 
τόσο τις αλλαγές μορφών, αντιλήψεων, νοοτροπιών και συμπεριφορών που φέρνουν το 
τουριστικό ρεύμα και οι αντίστοιχες οικονομικές εκμεταλλεύσεις, όσο και τις χρήσεις του 
λαϊκού πολιτισμού στο πλαίσιο των σχέσεων αυτών, τις σκηνοθεσίες και την φολκλοριστική 
αντιμετώπιση των λαογραφικών δεδομένων. Επίσης εξετάζεται η πολιτική χρήση του λαϊκού 
πολιτισμού, οι αντίστοιχες κατευθύνσεις και πολιτικές των ελληνικών κυβερνήσεων από τη 



 261 

δεκαετία του ’80 και μετά, αλλά και οι επιπτώσεις που αυτές οι πρακτικές είχαν και έχουν 
στην διαχείριση των παλαιών λαϊκών πολιτισμικών στοιχείων και στην χάραξη των σχετικών 
κυβερνητικών πολιτικών, μέσα από τις οποίες προσδιορίζεται εν πολλοίς το μέλλον, ο 
τρόπος και η μορφή επιβίωσης του λαϊκού πολιτισμού στη σύγχρονή μας πραγματικότητα. 
Στο τέλος παρατίθεται σχετική βιβλιογραφία, κυρίως διεθνής, σχετικά με το ζήτημα της 
τουριστικής χρήσης, αλλά και της αυθεντικότητας των αναπαραστάσεων του λαϊκού 
πολιτισμού, στις οποίες υπεισέρχεται η έννοια της «σκηνοθετημένης παράδοσης», η οποία ως 
θεωρητική βάση αλλά και ως πρακτική απασχολεί μεγάλο μέρος του κυρίου σώματος της 
μελέτης αυτής. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής 
διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 242 [Στ. 
Καράμπελας] / Χοροστάσι 42 (2013), σ. 29 [Κ. Σαχινίδης] / www. laographiki. gr /books.html 
[Γ. Χ. Κούζας] 
 
Σημείωση: Το βιβλίο αυτό τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο του έτους 2013 από το «Ίδρυμα 
Ευθαλίας και Σταύρου Καλφιώτη», σε ειδική εκδήλωση, στο Ψυχικό Αττικής (15 Δεκεμβρίου 
2013). 
 
Αναφορές: Γ. Θανόπουλος, Ελληνική λαϊκή ποίηση. Από το δημοτικό τραγούδι στη σύγχρονη έντυπη και 
ηλεκτρονική λαϊκή ποίηση. Αθήνα 2014, σ. 444 σημ. 27, σ. 689. Σοφ. Κλαδά, «Μήλος»: Δομή και 
ταυτότητα μιας επαρχιακής εφημερίδας. Αθήνα 2015, σ. 141. Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής 
Παντελεήμων Μουτάφης, «Θρησκευτικοί προορισμοί της Θράκης», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης 
(επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 541 
σημ. 1. Σοφ. Κλαδά, Εφημερίδα «Μήλος»: Δομή και ταυτότητα μιας επαρχιακής εφημερίδας. Αθήνα 
2014 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 138. Βασίλ. Δαλκαβούκης, Γράφοντας ανάμεσα. Εθνογραφικές 
δοκιμές με αφορμή το Ζαγόρι. Θεσσαλονίκη 2015, σ. 126 σημ. 53, σ. 194. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική 
Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 361 σημ. 1, σ. 362 σημ. 4, 6, σ. 366 σημ. 30, σ. 418. Αρ. 
Δουλαβέρας, «Η νεωτερικότητα στον φιλέορτο βίο της Μεσσηνίας: Νέο – αγροτικές και συναφείς 
γιορτές», στον τόμο στον τόμο Μαν. Γ. Βαρβούνης – Μαν. Γ. Σέργης – Δέσπ. Δαμιανού – Ν. Μαχά-
Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον 
φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 2016, 
Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 93 σημ. 1, 
σ. 94 σημ. 4, 6, σ. 98 σημ. 30. Γ. Ι. Θανόπουλος, «Προτάσεις διαφύλαξης της μνήμης και διαχείρισης 
της πολιτισμικής κληρονομιάς σε σύγχρονους λαϊκούς ποιητές. Η περίπτωση του Βάσου Γεραπετρίτη 
(Κάρπαθος)», στον τόμο Μαν. Γ. Βαρβούνης – Μαν. Γ. Σέργης – Δέσπ. Δαμιανού – Ν. Μαχά-
Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον 
φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 2016, 
Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 480 σημ. 
27. Ρ. Κακάμπουρα – Ευαγγ. Σαλταπίδα, «Φολκλορισμός και Λαογραφία: Η παράσταση του συλλόγου 
‘Σεμέλη’ με τίτλο ‘Από την παράδοση στην παράσταση – Τα βιωματικά χοροστάσια και οι 
αναπαραστάσεις τους’», στον τόμο Μαν. Γ. Βαρβούνης – Μαν. Γ. Σέργης – Δέσπ. Δαμιανού – Ν. 
Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός 
ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 
2016, Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 315 
σημ. 7. Μ. Βρέλλη-Ζάχου – Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Μόδα και ελληνικές τοπικές ενδυμασίες. Από το 
‘φολκλόρ’ στο ‘έθνικ’», στον τόμο Μαν. Γ. Βαρβούνης – Μαν. Γ. Σέργης – Δέσπ. Δαμιανού – Ν. 
Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός 
ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 
2016, Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 348 
σημ. 4. Παν. Δαλακούρα, Η μουσειακή παρουσία της σαρακατσάνικης ενδυμασίας. Συμβολή στην 
προσέγγιση, την ερμηνεία και την αξιοποίηση των μουσειακών εκθεμάτων. Ιωάννινα 2016 (διδ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 154 σημ. 433, σ. 477. Γ. Τσερπές, Αναστοχαστικές προσεγγίσεις στην 
έρευνα της ελληνικής λαογραφίας (1907 – 2012). Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. W. 
Puchner, Die Folklore Südosteuropas. Eine komparative Übersicht. Wien – Köln – Weimar, εκδ. 
Böhlau 2016, σ. 363 σημ. 834. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur 
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Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 349 σημ. 164, σ. 521. Άννα–Ελένη 
Πολύδωρα, Η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση 
ως κινητήριες δυνάμεις διαφυγής από το τέλμα. Θεσσαλονίκη 2017, σ. 67 (μεταπτ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Μυρ. Ευσταθιάδου, Ταξιδεύοντας στον Πόντο: μια ιδιότυπη μορφή 
τουρισμού της νοσταλγίας. Αθήνα 2017 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 281. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο καθηγητής 
Μανόλης Γ. Βαρβούνης και το έργο του», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 17. Μ. Γ. Σέργης, 
«Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 111. Ρέα Κακάμπουρα – Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη, Οπτική Εθνογραφία και 
Εκπαίδευση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές προτάσεις. Αθήνα 2018, σ. 146, σ. 246, σ. 251. 
Ελένη, Το γυναικείο καρναβάλι της Πρέβεζας. Μεταμφίεση και κοινωνία (1960 - 2018). Ιωάννινα 2018 
(μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 15 σημ. 38, σ. 133. Αικ. Ανδριανού, Το επώνυμο 
κόσμημα στην Ελλάδα (20ός – 21ος αιώνας). Τα χρυσά έργα του Ηλία Λαλαούνη. Ιωάννινα 2018 (διδ. 
διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 224. Μυρ. Ε. Ευσταθιάδου, Ταξιδεύοντας στον Πόντο. Τουρισμός 
της νοσταλγίας. Αθήνα 2018, σ. 353. 
 
 
116. Άσεμνη Ελληνική Λαογραφία. Αναλυτική βιβλιογραφία. Αθήνα 2013, 
2016 (β΄ έκδοση), σσ. 100 – σε συνεργασία με τον Μηνά Αλ. Αλεξιάδη (εκδ. 
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα). 
 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό, μετά από σχετική εισαγωγή, παρουσιάζονται οι ελληνικές 
λαογραφικές εκδόσεις που αναφέρονται στην άσεμνη, ελευθερόστομη και βωμολοχική 
ελληνική λαογραφία. Οι εκδόσεις αυτές βιβλιογραφούνται με σύντομη περίληψη των 
περιεχομένων τους, και παρουσιάζονται στη σχετική λαογραφική έρευνα, δεδομένου ότι η 
ελληνική λαογραφία δεν έχει μέχρι σήμερα, πλην ευαρίθμων εξαιρέσεων, ασχοληθεί με τα 
άσεμνα λαογραφικά. Συμπλήρωμα της σχετικής βιβλιογραφίας αποτελεί και η γενική 
βιβλιογραφία του τέλους του βιβλίου, ενώ ανάλογες παρατηρήσεις διατυπώνονται και στα 
επιλογικά του βιβλίου. Πρόκειται για προϊόν έρευνας πολλών χρόνων, που αποσκοπεί στην 
θεμελίωση της μελέτης της άσεμνης λαογραφίας, η οποία δεν έχει ακόμη αποτελέσει 
αντικείμενο συστηματικής λαογραφικής μελέτης στον τόπο μας, με αποτέλεσμα οι έλληνες 
λαογράφοι να έχουν δεχθεί και σχετική κριτική από ξένους συναδέλφους τους. Το μικρό 
αυτό βιβλίο καλύπτει λοιπόν ένα από τα ερευνητικά ζητούμενα της σύγχρονης ελληνικής 
λαογραφίας, καθώς παρουσιάζοντας το μέχρι σήμερα αποδελτιωμένο έντυπο υλικό, 
φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για ανάλογες επιστημονικές λαογραφικές μελέτες του 
μέλλοντος. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής 
διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 241-242 [Στ. 
Καράμπελας] / Η Καθημερινή – Τέχνες και Γράμματα (30 Ιουνίου 2013), σ. 8 [Γ. 
Ανδρειωμένος] / Το Βήμα (12 Μαΐου 2013) – Βιβλία, σ. 8/24 [Ν. Μπακουνάκης] / Φαινόμενα 
134 (Ιούνιος 2013), σ. 48 [Ρ. Ιωάννου] / Χοροστάσι 42 (2013), σ. 30 [Κ. Σαχινίδης] / Εστία 
39797 (1 μαρτίου 2014), σ. 8 [Χαρ. Δημακοπούλου] / Τα Αιτωλικά 21 (2013), σ. 392-395 
[Κασσιανή – Μαρία Κονταξή] / Τα Αιτωλικά 21 (2013), σ. 425 [Χρ. Κορέλας] / www. 
laographiki. gr /books.html [Γ. Χ. Κούζας] 
 
Αναφορές: Γ. Ανδρειωμένος, «Το ‘άσεμνο’ στην Ελλάδα. Συλλογή μελετών του κοινωνικού βίου», Η 
Καθημερινή (30 Ιουνίου 2013), σ. 8. Βασ. Μανδηλαράς, Κλασική Φιλολογία. Ιστοριογράφημα – Μελέτη 
κριτική. Δυτική Ευρώπη – Νεότερη Ελλάδα. Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο 2013, σ. 366 σημ. 1. Μηνάς 
Αλ. Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο Δημ. Δασκαλάκης 
(επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 528. Γ. Χ. Κούζας, Οι 
ζητιάνοι στον αστικό χώρο. Μελέτη μιας περιθωριακής ομάδας στο Δήμο Περιστερίου. Λαογραφική 
εξέταση. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 139 σημ. 414-415-416, σ. 514. Λευτ. Παπαλεοντίου – 
Σπ. Αρμοστής (έρευνα – επιμέλεια), Μυλλωμένα και αμολόητα της Κύπρου. Αθήνα – Λευκωσία 2014, 
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σ. 35. Vas. Chrysanthopoulou – Jutta Lauth Bacas, «The Ethnological Sciences in Greece since the Late 
1980s: The view from Folklore and Social Anthropology», στον τόμο Klaus Roth (εκδ.), Changing 
Paradigms. The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe – Ethnologia Balkanica. 
Journal for Southeast European Anthropology 17 (2014), σ. 131, σ. 148. Μαρ. Καμηλάκη – Γ. 
Κατσούδα – Μ. Βραχιονίδου, Πιπέρι στο στόμα! Όψεις των λέξεων ταμπού στη Νέα Ελληνική. Αθήνα 
2015, σ. 390. Γ. Χ. Κούζας, «‘Ίδιαι κοινωνίαι’. Λαογραφία και περιθωριοποιημένες ομάδες: από τη 
μερική σύλληψη στην ολιστική προσέγγιση των φαινομένων της κοινωνικής περιθωριοποίησης», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 244 σημ. 48, σ. 248 σημ. 66, 67, 68. Αμ. Κουμπούρα, «Το παραφυσικό 
στην ελληνική δημώδη ποίηση», στον τόμο Ευ. Αυδίκος – Β. Κοζιού (επιμ.), Πρακτικά 5ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου «Δημοτικό τραγούδι και Ιστορία» (Καρδίτσα, 23 – 25 Οκτωβρίου 2015). 
Καρδίτσα 2015, έκδ. Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων» Καρδίτσας – 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, σ. 292. 
Ειρ. Κασώτη, Η συμβολή της Ικαρίας στη σύγχρονη λαϊκή ποίηση. Η περίπτωση της σατιρικής ποιήτριας 
Σώσας Μπερνή-Πλακίδα. Αθήνα 2015 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 515. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο 
Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90-91 σημ. 9. W. Puchner, 
Die Folklore Südosteuropas. Eine komparative Übersicht. Wien – Köln – Weimar, εκδ. Böhlau 2016, 
σ. 200, σ. 362 σημ. 825. Νικ. Καρπούζης, «Άσεμνη» Λαογραφία. Θεωρητικές και μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις. Αθήνα 2017, σ. 34 σημ. 2, σ. 104. Β. Πούχνερ, Κάρπαθος. Το νησί της ποίησης και της 
επιστήμης. Αθήνα 2017, σ. 145. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur 
Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 66 σημ. 163, σ. 97 σημ. 299, σ. 408 
σημ. 423, σ. 469. Γ. Χ. Κούζας, Η επαιτεία στην πόλη. Μορφές οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης – 
ταυτότητες. Αθήνα 2017, σ. 194 σημ. 286, σ. 195 σημ. 287, 288, σ. 894. Μ. Γ. Σέργης, «Το 
λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 
– Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 111. Βασίλ. Γεργατσούλης, «Ελευθερόστομα καρπαθιακά παραμύθια», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά 
Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / 
Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 157 σημ. 1, 3, 5, σ. 158 
σημ. 7, 8, 10, σ. 159 σημ. 15, σ. 160-161 σημ. 21, σ. 161 σημ. 22. Μαρία Μπομποτά, Η αθυροστομία 
στην Ελλάδα: από την ευφορία στην προσβολή. Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 62 σημ. 58, σ. 140 
σημ. 180, σ. 285. 
 
 
117. Νεωτερική ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. Συναγωγή μελετών 
θρησκευτικής λαογραφίας. Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 790 (εκδ. 
Μπαρμπουνάκη).  
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται τριάντα μελετήματα νεωτερικής θρησκευτικής 
λαογραφίας, δημοσιευμένα και αδημοσίευτα, γραμμένα μεταξύ των ετών 2005 και 2013. 
Μελετήματα που αφορούν την σύγχρονη θρησκευτική ζωή, τόσο στο ελληνικό αστικό 
περιβάλλον, όσο και στην ελληνική επαρχία, όπου συστηματικά εξάγονται και υιοθετούνται 
παρόμοιες εθιμικές και τελετουργικές μορφές, που ανανεώνουν την παραδοσιακή ελληνική 
θρησκευτική συμπεριφορά. Μέσα από την μάλλον αποσπασματική αυτή μελέτη των μορφών 
της νεωτερικής θρησκευτικής λαογραφίας μας, και με βάση τα θεωρητικά μέρη κάθε 
μελετήματος, προωθείται η σπουδή της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας, η 
οποία όλο και περισσότερο απασχολεί την ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία. Μιας 
πραγματικότητας που δέχεται ποικίλες επιδράσεις πανταχόθεν, και η οποία αναπτύσσεται πια 
μέσα σε ένα όλο και περισσότερο πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό περιβάλλον. 
Παρόλα αυτά, έντονες και κυριαρχικές είναι οι αναφορές στις παλαιότερες μορφές της 
θρησκευτικής μας παράδοσης, γεγονός που δίνει τελικά το ουσιαστικό χρώμα αυτής της 
πραγματικότητας. Με δεδομένες τόσο τις δυσκολίες που παρουσιάζει η μελέτη σύγχρονων, 
και σύμβιων με τον συγγραφέα λαογραφικών φαινομένων, αλλά και την τεράστια και 
εξαιρετικά δύσκολη στον εποπτικό έλεγχο σχετική διεθνή βιβλιογραφία, στον τόμο αυτό 
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συγκεντρώνονται ορισμένα δοκίμια, που τολμούν να αρθρώσουν και μερικές συνολικότερες 
ερμηνευτικές προτάσεις.  
 
Κρίσεις: Ταχυδρόμος 21219 (27 Νοεμβρίου 2013), σ. 8 [Στ. Κεκρίδης] / diastixo.gr (18 
Σεπτεμβρίου 2014 – ηλεκτρονική έκδοση) [Μ. Γ. Μερακλής] / Στύλος Ορθοδοξίας 151 
(Δεκέμβριος 2013), σ. 30 [Παν. Ριζόπουλος] / Απόπλους  60 (2014), σ. 453-454 [Χρ. 
Λάνδρος] / Παριανά 134 (2014), σ. 346-347 [Γ. Πετρόπουλος] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 
(2015-2016), σ. 243 [Στ. Καράμπελας] / Μεθόριος 53 (2014), σ. 49 [Γ. Βοϊκλής] / www. 
laographiki. gr /books.html [Γ. Χ. Κούζας] / Südost-Forschungen 72 (2013), σ. 562-564 [W. 
Puchner] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 513-516 [Γ. Χ. Κούζας] / Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 893-899 [Ν. Μαχά-Μπιζούμη] 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γαρ. Θεοδωρίδου, «Οι τελετουργικές τροφές ως σύστημα ανταλλαγών στον λαϊκό 
πολιτισμό: Η ‘κίνησή’ τους ανάμεσα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς στην κοινωνία της Ξάνθης 
(1920-2000)», στον τόμο Δημ. Μαυρίδης – Αρχιμ. π. Σωφρόνιος Γκουτζίνης, Επιστημονική Ημερίδα 
Λαογραφίας και Ιστορίας «Επτά εισηγήσεις από τη θεματολογία του ‘παραδοσιακού’ και του 
‘νεωτερικού’ (ειδικότερα του popular) λαϊκού, Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (Ξάνθη, 21 
Φεβρουαρίου 2014), Ξάνθη 2014, σ. 102 σημ. 1, σ. 126. «Ημερολόγιο καταστρώματος», Απόπλους 61-
62 (2014), σ. 4. Γ. Χ. Κούζας, Οι ζητιάνοι στον αστικό χώρο. Μελέτη μιας περιθωριακής ομάδας στο 
Δήμο Περιστερίου. Λαογραφική εξέταση. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 24 σημ. 3, σ. 69 σημ. 
198, σ. 142 σημ. 429, σ. 433 σημ. 1333, σ. 435 σημ. 1340, σ. 455 σημ. 1378, σ. 456 σημ. 1379, σ. 516. 
Μαρία – Ιωάννα Κουκουλά, Τα έθιμα του Πάσχα στους Καθολικούς της Καλλονής Τήνου. Αθήνα 2015 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 59, σ. 140, σ. 160, σ. 164, σ. 184. Χρ. Θανοπούλου, Το νεοελληνικό 
μετάλλινο φορητό φυλακτό από το 18ο – 20ό αιώνα. Τεχνολογία, μορφές, λαϊκές πίστεις και δοξασίες. 
Αντιπροσωπευτικά δείγματα. Αθήνα 2014 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 517. Γ. Χ. Κούζας, «‘Ίδιαι 
κοινωνίαι’. Λαογραφία και περιθωριοποιημένες ομάδες: από τη μερική σύλληψη στην ολιστική 
προσέγγιση των φαινομένων της κοινωνικής περιθωριοποίησης», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 252 
σημ. 81. Γ. Χ. Κούζας, «Θρησκευτικότητα και αστικός χώρος: νεότερες μελέτες για τη θρησκευτική 
ζωή στις πόλεις», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 518-519. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. 
Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 36 σημ. 94, σ. 43, σ. 362 σημ. 5, σ. 418. Μ. Γ. Σέργης, Αστική 
Λαογραφία. Αναπαραστάσεις της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό έργο του Μιχαήλ Μητσάκη: 
χώρος, κοινωνία, πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα 2016, σ. 786. Αρ. Δουλαβέρας, «Η νεωτερικότητα 
στον φιλέορτο βίο της Μεσσηνίας: Νέο – αγροτικές και συναφείς γιορτές», στον τόμο στον τόμο Μαν. 
Γ. Βαρβούνης – Μαν. Γ. Σέργης – Δέσπ. Δαμιανού – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), 
Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική 
βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 2016, Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των 
Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 94 σημ. 5. Μ. Γ. Σέργης – Γαρ. Θεοδωρίδου, 
«‘Η πόλη με τα χίλια χρώματα’. Οι ‘Γιορτές Παλιάς Πόλης της Ξάνθης’ ως σκηνοθετημένη όψη του 
σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού», στον τόμο Μαν. Γ. Βαρβούνης – Μαν. Γ. Σέργης – Δέσπ. Δαμιανού – 
Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός 
ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 
2016, Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 289 
σημ. 52. Ευ. Αυδίκος, Η πόλη. Λαογραφικές και εθνογραφικές οπτικές. Αθήνα 2016, σ. 53. Ν. Μαχά-
Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 94 σημ. 11. 
Αρ. Δουλαβέρας, «Λαϊκός πολιτισμός, παράδοση και νεωτερικότητα», στον τόμο Β. Δ. 
Αναγνωστόπουλος (επιμ.), Τιμή στον Κώστα Λιάπη. Χαιρετισμοί – ομιλίες. Βόλος 2016, έκδ. 
Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού: Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Παιδικού Βιβλίου / Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, σ. 67 σημ. 77, σ. 73. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον 
ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 968. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – 
Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 254 σημ. 941, σ. 358 σημ. 201, σ. 521. Αλ. Μανδηλαρά, 
Λαογραφία της πολιτικής γελοιογραφίας σε αθηναϊκές εφημερίδες (1974 – 2004). Αθήνα 2018 (διδ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 302. Αμ. Κουμπούρα, «Νεόδμητοι ναΐσκοι στο Γλινάδο Νάξου. Παράδοση και 
νεωτερικότητα», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Βασίλ. Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Ε΄ 

http://www.laographiki.gr/
http://www.laographiki.gr/
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Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Απεράθου Νάξου, 31 
Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2013). Αθήνα 2017, σ. 549 σημ. 14, σ. 554 σημ. 32, σ. 555. Γ. Χ. Κούζας, 
Η επαιτεία στην πόλη. Μορφές οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης – ταυτότητες. Αθήνα 2017, σ. 32 
σημ. 3, σ. 200 σημ. 301, σ. 704 σημ. 1086, σ. 707 σημ. 1093, σ. 741 σημ. 1126, σ. 897. Αρ. 
Δουλαβέρας, «Ο καθηγητής Μανόλης Γ. Βαρβούνης και το έργο του», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 17. Παν. Τζουμέρκας, «Η προσωπικότητα και η επιστημονική προσφορά του 
καθηγητή Μανόλη Γερ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 97. Μ. Γ. Σέργης, 
«Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 114. Αλ. Μανδηλαρά, Λαογραφία της πολιτικής γελοιογραφίας σε αθηναϊκές 
εφημερίδες (1974 – 2004). Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 333. Ιάσων Ευαγγέλου, Η λαϊκή 
παράδοση και το δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2018, σ. 220. Ρέα Κακάμπουρα – Ορσαλία-Ελένη 
Κασσαβέτη, Οπτική Εθνογραφία και Εκπαίδευση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές προτάσεις. 
Αθήνα 2018, σ. 146, σ. 246, σ. 251. π. Θωμάς Ανδρέου, Η λατρευτική τιμή των νεομαρτύρων στη 
σύγχρονη ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. Κομοτηνή 2018 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 57 σημ. 178, σ. 81 σημ. 
275, 276, σ. 93 σημ. 322, σ. 95 σημ. 335, σ. 258 σημ. 968, σ. 259 σημ. 970, 972, σ. 271. Β. Πούχνερ, 
Θέματα Συγκριτικής Λαογραφίας. Ελλάδα, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος. 
Θεσσαλονίκη 2018, σ. 149 σημ. 17, σ. 348. Ζ. Ρωπαΐτου, Ο κόσμος της Ευριπίδου και των πέριξ. 
Ευριπίδου, Ψυρρή και Γεράνι: ένας περίπατος στον χώρο και στον χρόνο. Αθήνα 2018, σ. 327. 
 
 
118. Θεμελιώδεις έννοιες και μορφές της ελληνικής θρησκευτικής 
λαογραφίας. Αθήνα 2013, σσ. 480 (εκδ. Στρατηγικές Εκδόσεις Ιω. 
Φλώρου). 
 
Περίληψη: Στα πλαίσια της οργάνωσης της μελέτης της θρησκευτικής λαογραφίας αισθητή 
είναι η έλλειψη ενός αντίστοιχου επιστημονικού λεξικού, που θα εξηγεί όρους και θα 
ανακεφαλαιώνει τις θεμελιώδεις έννοιες και μορφές της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. 
Ενός λεξικού οι βασικές μεθοδολογικές αρχές της σύνταξης του οποίου θα στηρίζονται στην 
ανάλογη προσπάθεια των Γερμανών λαογράφων, με τη σύνταξη του ονομαστού 
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, το οποίο έχει εκτενώς χρησιμοποιηθεί από 
πολλές γενιές λαογράφων, θα διαφοροποιείται όμως από αυτό, δεδομένου ότι θα 
επικεντρώνεται μόνο στις θεμελιώδεις μορφές της θρησκευτικής λαογραφίας, και θα 
αποτελεί μάλλον χρηστικό εγχειρίδιο παρά αμιγώς ερευνητικό έργο. Μια πρώτη μορφή 
αυτού του έργου αποτελεί το βιβλίο αυτό, που είναι καρπός μακροχρόνιας έρευνας και 
εικοσιπενταετούς σχεδόν ενασχόλισης με το αντικείμενο, η μετά χείρας εκδοχή του βιβλίου 
οπωσδήποτε επιδέχεται μελλοντικές προσθήκες, διορθώσεις και αναθεωρήσεις, τις οποίες 
έχουμε σκοπό να επιφέρουμε σε μελλοντικές εκδόσεις του έργου.  Μέσα από τα λήμματα του 
βιβλίου και τη βιβλιογραφία που τα συνοδεύει, ο αναγνώστης, ο φοιτητής αλλά και ο 
μελλοντικός επιστημονικός ερευνητής της θρησκευτικής λαογραφίας μπορούν να βρουν 
απαντήσεις σε ερωτήματα, αλλά και μια σταθερή βάση για τη συνέχιση των σπουδών και 
των ερευνών τους. Αυτός άλλωστε είναι και ο κύριος σκοπός της συγγραφής του μετά χείρας 
τόμου, η υποβοήθηση και η προώθηση της μελέτης της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας 
μέσα από ένα έργο υποδομής και αναφοράς των επιγενομένων.  
 
Κρίσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 151 (Δεκέμβριος 2013), σ. 30 [Παν. Ριζόπουλος] / Ο Πολίτης 
562 (Φεβρουάριος 2014), σ. 11 [Παν. Ριζόπουλος] / Παριανά 134 (2014), σ. 344-345 [Γ. 
Πετρόπουλος] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 249-250 [Στ. Καράμπελας] / 
Μεθόριος 53 (2014), σ. 50 [Γ. Βοϊκλής] / Südost-Forschungen 72 (2013), σ. 562-564 [W. 
Puchner] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 513-515 [Γ. Χ. Κούζας] 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 86 σημ. 286, σ. 97 
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σημ. 334, σ. 101 σημ. 351, σ. 115 σημ. 403, σ. 123 σημ. 442, σ. 126 σημ. 458, σ. 127 σημ. 462, σ. 146 
σημ. 548, σ. 150 σημ. 563, σ. 152 σημ. 575, σ. 154 σημ. 583, σ. 164 σημ. 633, σ. 165 σημ. 637, σ. 166 
σημ. 638, σ. 169 σημ. 653, σ. 177 σημ. 679, σ. 187 σημ. 715, σ. 191 σημ. 732, σ. 196 σημ. 761, σ. 211 
σημ. 819, σ. 217 σημ. 834, σ. 220 σημ. 844, σ. 222 σημ. 854, σ. 249 σημ. 954, σ. 258 σημ. 983. Γ. 
Στούκης, Αγιολόγιο της κατά Βοιωτίαν Εκκλησίας: Ιστορικοφιλολογική και υμνολογική προσέγγιση. 
Λιβαδειά 2014 (μεταπτ. διατρ.: ΕΑΠ), σ. 239 σημ. 636, σ. 239 σημ. 637, σ. 244 σημ. 642, σ. 245 σημ. 
643, σ. 250. Μαρία – Ιωάννα Κουκουλά, Τα έθιμα του Πάσχα στους Καθολικούς της Καλλονής Τήνου. 
Αθήνα 2015 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 63, σ. 184. Χρ. Θανοπούλου, Το νεοελληνικό μετάλλινο 
φορητό φυλακτό από το 18ο – 20ό αιώνα. Τεχνολογία, μορφές, λαϊκές πίστεις και δοξασίες. 
Αντιπροσωπευτικά δείγματα. Αθήνα 2014 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 517. Γ. Χ. Κούζας, 
«Θρησκευτικότητα και αστικός χώρος: νεότερες μελέτες για τη θρησκευτική ζωή στις πόλεις», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 518-519. Γ. Στούκης, «Κύκλος της ζωής (τέλεση ιερών μνημοσύνων)», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 324 σημ. 5, σ. 325 σημ. 6. Στ. Καράμπελας, Η λατρεία 
του αγίου Γεωργίου στον ελλαδικό χώρο. Κομοτηνή 2016 (πτυχ. εργ.: ΤΙΕ / ΔΠΘ), σ. 17 σημ. 27, σ. 20 
σημ. 32, σ. 28 σημ. 50, σ. 43. Γ. Στούκης, «Η λαογραφία στη θρησκευτική ζωή των κατοίκων της 
Βοιωτίας», Απόστολος Βαρνάβας 76: 4 (2015), σ. 725 σημ. 2, 3, σ. 729 σημ. 8, σ. 730 σημ. 9. Μ. Γ. 
Σέργης, «Έθιμα του Πάσχα από τη Θράκη», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Κ. Ζαφείρης – Ελ. Ναξίδου – 
Γιάνν. Μπακιρτζής – Andr. Farrington (επιμ.), Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης. 
Κομοτηνή 2015, έκδ. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ – Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σ. 328 σημ. 105 
[ηλεκτρονική έκδοση]. Μαρία – Κλεοπάτρα Λαγκουβάρδου, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες και 
δοξασίες στον ελλαδικό χώρο για τον άγιο Δημήτριο. Κομοτηνή 2016 (πτυχ. εργ.: ΤΙΕ / ΔΠΘ), σ. 13 
σημ. 26, σ. 15 σημ. 35, σ. 49. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», 
Απόπλους 69 (2016), σ. 94 σημ. 11. Γ. Στούκης, «Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των 
κατοίκων της Βοιωτίας και θρησκευτική λαογραφία», Θεολογία 87: 3 (2016), σ. 280 σημ. 2, 3, σ. 284 
σημ. 8, σ. 286 σημ. 8α. Ν. Ποταμιάνος, «Οι απόκριες στην Αθήνα 1800-1940: νοήματα πέραν της 
διασκέδασης στις καρναβαλικές εκδηλώσεις και η παρακμή τους», www. rchumanities. gr / wp – 
content – uploads / 2017 / 02 / POTAMIANOS _ HMERIDA _ 03-12-2016, σ. 1 σημ. 1, σ. 2 σημ. 6. Γ. 
Στούκης, «Τα προσκυνητάρια των επαρχιακών δρόμων. Δύο περιπτώσεις προσκυνηταριών στο 
Κυριάκι Λιβαδειάς του νομού Βοιωτίας», Νέα Σιών 93 (2015), σ. 182 σημ. 1, σ. 184 σημ. 6, 7, 8, σ. 
186 σημ. 9, σ. 190 σημ. 12. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό 
χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 967. Μαρ. Μαυρομάτη, Τελετουργικά δρώμενα στον κύκλο του χρόνου, ως εκφάνσεις της 
πολιτισμικής ταυτότητας των Στενημαχιτών στους νομούς Κιλκίς και Ημαθίας. Αθήνα 2017 (μεταπτ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 85 σημ. 267, σ. 95 σημ. 304, σ. 96 σημ. 313, σ. 97 σημ. 315, σ. 108 σημ. 358, σ. 
133. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – 
Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 131 σημ. 452, σ. 349-350 σημ. 168, σ. 358 σημ. 203, σ. 367 σημ. 
231, σ. 377 σημ. 276. W. Puchner, «review of Evy Johanne Håland, Rituals of Death and Dying in 
Modern and Ancient Greece. Writing History from a Female Perspective. Cambridge 2014», Südost-
Forschungen 73 (2014), σ. 668 σημ. 19. Αμ. Κουμπούρα, «Νεόδμητοι ναΐσκοι στο Γλινάδα Νάξου. 
Παράδοση και νεωτερικότητα», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Βασίλ. Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Πρακτικά 
Ε΄ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Απεράθου Νάξου, 31 
Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2013). Αθήνα 2017, σ. 551 σημ. 19, σ. 555. Παντελεήμων Μουτάφης, 
Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της 
Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 61 σημ. 160, σ, 75 σημ. 
195, σ. 92 σημ. 260, σ. 104 σημ. 305. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο 
του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 115. Βασιλ. Χρυσανθοπούλου, «Από 
τη λαϊκή λατρεία στην τελετουργία και τη θρησκευτική συμπεριφορά: η ‘μεταβαλλόμενη συνέχεια’ των 
λαογραφικών προσεγγίσεων», στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία 
και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 306. K. Zafeiris – Stam. 
Kaklamani, «Completed fertility dyring the Twentieth century: an example from six settlements in 
Northern Greece», Journal of Biosocial Science 6 (2018), σ. 20 σημ. 18. Μ. Μαυρομμάτη, 
Τελετουργικά δρώμενα στον κύκλο του χρόνου, ως εκφάνσεις της πολιτισμικής ταυτότητας των 
Στενημαχιτών, στους νομούς Κιλκίς και Ημαθίας. Αθήνα 2017 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 136. 
Κασσιανή-Μαρία Κονταξή, «Σύγχρονη αστική μαγεία: όψεις της καθημερινής αναζήτησης του 
μέλλοντος σε café της Αθήνας», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος 
Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour 
of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
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Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & 
Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 393 σημ. 12, σ. 396 σημ. 23, σ. 403. π. Θωμάς Ανδρέου, Η λατρευτική τιμή των 
νεομαρτύρων στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. Κομοτηνή 2018 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 18 σημ. 
39, 40, σ. 94 σημ. 331, 332, σ. 99 σημ. 342, σ. 100 σημ. 346, σ. 270. Γ. Στούκης, «Η λαϊκή λατρεία 
των κατοίκων του Πετρίλου της Αργιθέας. Η περίπτωση της Παναγίας Πετριλιώτισσας – 
Φαναριώτισσας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 74 (2018), σ. 344 σημ. 10, σ. 348 σημ. 18, σ. 349 σημ. 23. 
 
 
119. Ο κώδικας της κοινότητος Μαρωνείας. Εισαγωγή – έκδοση – σχόλια. 
Κομοτηνή - Κατερίνη 2014, σσ. 180 – σε συνεργασία με τον Παναγ. 
Τζουμέρκα (εκδ. Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής – Κέντρο Θρακικών 
Μελετών: Παράρτημα «Θρακικής Επετηρίδας» αρ. 8 / Εκδ. Μάτι). 
 
Περίληψη: Ο κώδικας της κοινότητος Μαρωνείας, ο οποίος εκδίδεται και σχολιάζεται εδώ, 
έχει και κατά το παρελθόν απασχολήσει την έρευνα, ήδη από την εποχή της ανακάλυψής του, 
στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρωνείας. Με το περιεχόμενό του ασχολήθηκαν 
ερευνητές της τοπικής θρακικής ιστορίας. Λόγω της καταστάσεως του παλαιού 
φωτοαντιγράφου και της απώλειας του πρωτοτύπου σε πυρκαγιά, το έργο της μεταγραφής 
υπήρξε ιδιαιτέρως κοπιαστικό και χρονοβόρο, σε αρκετά δε σημεία η ανάγνωση δεν έγινε 
δυνατή με τρόπο αδιαμφισβήτητο, όπως φαίνεται και από την έκδοση που ακολουθεί. Το 
τελικό όμως αποτελέσματα, παρά τις όποιες ερευνητικές δυσκολίες, μας αποζημιώνει, καθώς 
από τα προικοσύμφωνα, τα πωλητήρια έγγραφα, τις δωρεές και τον κοινοτικό κανονισμό του 
κώδικα προβάλλει ενώπιόν μας η πλήρης εικόνα μιας ζωντανής θρακικής κοινότητας στο 
μεταίχμιο από τον 19ο στον 20ό αιώνα. Αν μάλιστα υπολογίσουμε ότι τα ανάλογα σωζόμενα 
αρχειακά παραδείγματα από τη Θράκη προέρχονται κατά κύριο λόγο από κοινότητες 
προσφύγων της Ανατολικής και της Βόρειας Θράκης, καταλαβαίνουμε την επιστημονική 
βαρύτητα της πηγής με την οποία ασχοληθήκαμε εδώ. Η μικρή αυτή μελέτη ελπίζουμε ότι θα 
αποτελέσει συμβολή στην ιστορική και λαογραφική έρευνα της Θράκης, η οποία 
επιφυλάσσει στους ερευνητές ευχάριστες εκπλήξεις σε κάθε βήμα τους, και η οποία πολλά 
έχει ακόμη να προσφέρει στην έρευνα, ώστε να αναδειχθεί κάποτε πλήρως το μέγεθος, η 
σπουδαιότητα και η μοναδικότητα της ιστορίας και του πολιτισμού της. Στο βιβλίο 
δημοσιεύονται για πρώτη φορά όλες οι αναγραφές του κώδικα, λεπτομερώς, με σύντομα 
σχόλια, ώστε το περιεχόμενό του να καταστεί αξιοποιήσιμο από την επιστήμη, καθώς 
περιέχει υλικό για διάφορους επιστημονικούς κλάδους, από την ιστορία του δικαίου και την 
εκκλησιαστική ιστορία, ως τη νεώτερη ελληνική ιστορία και τη λαογραφία. Παραλλήλως δε 
διασώζει πολλά τοπωνύμια και ανθρωπωνύμια, αλλά και πλήθος λεπτομερειών για την 
καθημερινή ζωή των κατοίκων της Μαρώνειας, μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται 
άγνωστες πτυχές της δράσης του θρακικού Ελληνισμού.  
 
Κρίσεις: Παριανά 134 (2014), σ. 347 [Γ. Πετρόπουλος] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 
(2015-2016), σ. 259-260 [Στ. Καράμπελας] / Παρατηρητής της Θράκης 6806 (12 
Φεβρουαρίου 2015), σ. 4 [Τζένη Κατσαρή – Βαφειάδη] / Ο Χρόνος 13556 (19 Φεβρουαρίου 
2015), σ. 9 [Δήμ. Συμεωνίδου] / Παρατηρητής της Θράκης 6812 (20 Φεβρουαρίου 2015), σ. 8 
[Νατ. Παπαδοπούλου] / Παρατηρητής της Θράκης 6812 (20 Φεβρουαρίου 2015), σ. 8-9 [π. 
Δημ. Βασιλειάδης] / Παρατηρητής της Θράκης 6812 (20 Φεβρουαρίου 2015), σ. 9-10 
[Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής] / Παρατηρητής της 
Θράκης 6812 (20 Φεβρουαρίου 2015), σ. 10 [Γ. Σταυρίδης] / Παρατηρητής της Θράκης 6813 
(21 Φεβρουαρίου 2015), σ. 10-11 [Μ. Γ. Σέργης] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
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Αναφορές: Γ. Παπαδόπουλος – Νικ. Ασπρούλης – Στ. Τερζής – Γ. Μπάρλας – Στ. Τερζής, 
«Αναλόγιον», Θεολογία 86: 1 (2015), σ. 407. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα 
από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 90-91 σημ. 9. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και 
συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 117-118. Θαν. 
Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. 
Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, 
σ. 126 σημ. 15. 
 
 
120. Λαϊκή θρησκευτικότητα και εθιμικές πρακτικές. Μελετήματα 
θρησκευτικής και κοινωνικής λαογραφίας. Αθήνα 2015, σσ. 895 (εκδ. 
Ηρόδοτος – σειρά Laographia XI. Edenda curat M. G. Meraklis). 
 
Περίληψη: Μελετήματα ελληνικής θρησκευτικής και κοινωνικής λαογραφίας 
συγκεντρώνονται στον μετά χείρας τόμο. Μελετήματα που ασχολούνται με επιμέρους 
ζητήματα, αλλά που όλα μαζί οριοθετούν τον κλάδο της θρησκευτικής λαογραφίας. Η 
θρησκευτική λαογραφία μελετά τις σχέσεις του λαϊκού ανθρώπου με το υπερφυσικό σε όλες 
τις μορφές τους, είτε στα πλαίσια του οργανωμένου τελετουργικού μιας θρησκείας, είτε στη 
διάσταση των μαγικών αντιλήψεων και συμπεριφορών. Συνεξετάζει δε και άλλα 
περιφερειακά ζητήματα, όπως η οικονομική σχέση του πιστού με την ενορία, οι εθιμικές 
δοξασίες, ακόμη και σύγχρονες εθιμικές συμπεριφορές, που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνονται 
συναρτημένες προς την λαϊκή θρησκευτικότητα, εν τούτοις όμως αποτελούν μορφές 
παγιωμένων εθιμικών συνπεριφορών, με σαφή τελετουργική υπόσταση και με ευδιάκριτη 
«θρησκευτική» διάσταση. Στο πλαίσιο των βασικών αυτών αρχών, ο μετά χείρας τόμος 
περιλαμβάνει μελέτες για παλαιότερες μορφές παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς 
διαφόρων ελληνικών τόπων, μέσα από τις οποίες εξάγονται γενικότερα συμπεράσματα 
σχετικά με την ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα και τις βασικές αρχές που την διέπουν, 
αλλά και για μορφές λαϊκών δρωμένων, για την αγιολατρεία, για πανηγύρια και για μορφές 
της λαϊκής λατρευτικής τιμής των νεομαρτύρων, ακόμη και όταν αυτές αποτυπώνονται στην 
λαϊκή και λαϊκότροπη λογοτεχνική παραγωγή ενός τόπου. Περιλαμβάνει επίσης μελέτες 
σχετικές με λαογραφικές και εθιμικές πληροφορίες έργων και καταγραφών παλαιών λογίων 
του βαλκανικού χώρου, με το ανάλογο λαογραφικό έργο σημαντικών λογίων και 
διανοουμένων των ημερών μας, με την συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου της 
Κωνσταντινούπολης στη διαμόρφωση των μορφών της λαϊκής θρησκευτικής ζωής του λαού 
μας, και με τη δράση εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων, που καθόρισαν σημαντικές πτυχές 
της λαϊκής λατρείας στις περιοχές όπου έδρασαν και έζησαν. Έτσι, μέσα από τις μελέτες 
αυτές ουσιαστικά περιγράφονται οι επιμέρους παράγοντες που διαμορφώνουν τις εκδηλώσεις 
της θρησκευτικής λαογραφίας, οι οποίοι και πολλοί και πολύπλοκοι είναι, αλλά και οι 
επιμέρους σχηματοποιήσεις των λαϊκών λατρευτικών αντιλήψεων και νοοτροπιών, σε πολλές 
και διάφορες εκφάνσεις της οργανωμένης λαϊκής ζωής: παραδόσεις, έθιμα και δρώμενα, 
διηγήσεις και προσκυνηματικές τελετουργίες, ιστορική παράδοση συγκεκριμένων ναών, η 
οποία πάντοτε συνδυάζεται με την ενοριακή λαϊκή λατρεία και τις κατά περιπτώσεις 
ιδιαίτερες μορφές της, ακόμη και νεόκοπα σχετικά έθιμα, όπως οι εθιμικοί εκκλησιαστικοί 
πλειστηριασμοί. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 260-261 [Μαρ. Τριπερίνα] / 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 513-516 / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 905-906 [Ν. Μαχά-
Μπιζούμη] / Στύλος Ορθοδοξίας 183 (Νοέμβριος 2016), σ. 36 [Παν. Ριζόπουλος] / Südost-
Forschungen 74 (2015), σ. 345-346 [W. Puchner] 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. 
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Αναφορές: Γ. Χ. Κούζας, «Θρησκευτικότητα και αστικός χώρος: νεότερες μελέτες για τη θρησκευτική 
ζωή στις πόλεις», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 518-519. Μ. Γ. Σέργης, Αστική Λαογραφία. 
Αναπαραστάσεις της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό έργο του Μιχαήλ Μητσάκη: χώρος, κοινωνία, 
πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα 2016, σ. 786. Μ. Γ. Σέργης, «Έθιμα του Πάσχα από τη Θράκη», στον 
τόμο Μ. Γ. Σέργης – Κ. Ζαφείρης – Ελ. Ναξίδου – Γιάνν. Μπακιρτζής – Andr. Farrington (επιμ.), 
Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης. Κομοτηνή 2015, έκδ. Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σ. 325 σημ. 91 [ηλεκτρονική έκδοση]. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, 
«Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 94 σημ. 11. Γαρ. Γ. 
Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών 
στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 968. Μαρ. Μαυρομάτη, 
Τελετουργικά δρώμενα στον κύκλο του χρόνου, ως εκφάνσεις της πολιτισμικής ταυτότητας των 
Στενημαχιτών στους νομούς Κιλκίς και Ημαθίας. Αθήνα 2017 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 18 σημ. 13, 
σ. 71 σημ. 247-248, σ. 89 σημ. 280, σ. 104 σημ. 347, σ. 133. Αλ. Μανδηλαρά, Λαογραφία της 
πολιτικής γελοιογραφίας σε αθηναϊκές εφημερίδες (1974 – 2004). Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 
333. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο 
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες 
και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 114. 
 
 
121. Λαϊκή θρησκευτικότητα στον ελληνικό αστικό χώρο. Μελετήματα 
νεωτερικής θρησκευτικής λαογραφίας. Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 280 (εκδ. 
Αντ. Σταμούλη). 
 
Περίληψη:  Αποτελεί διαπίστωση της σχετικής βιβλιογραφίας το γεγονός ότι οι νεωτερικές 
λαογραφικές μορφές χαρακτηρίζονται από την επικράτηση της κοινωνικότητας έναντι της 
τελετουργικότητας. Είναι οι προδιαγραφές και οι συνθήκες της σύγχρονης νεωτερικής 
κοινωνίας που υπερτονίζει τους κοινωνικούς δεσμούς, έναντι των τελετουργικών δεσμών και 
γεφυρών του εδώ με το επέκεινα. Αυτή η βασική πραγματικότητα απεικονίζεται στις μορφές 
των σύγχρονων εθίμων, τα οποία δημιουργούνται στο νεωτερικό αστικό πλαίσιο, και μέσα 
σε αυτό εξελίσσονται και διαμορφώνονται. Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία νέων 
εθιμικών μορφών είναι συνεχής και συμβαδίζει με την εξέλιξη και την ύπαρξη της 
οργανωμένης ανθρώπινης κοινωνίας. Οι νέες τελετουργικές μορφές συνυπάρχουν με τις 
παλαιότερες, ή τις διαδέχονται, σε κάθε όμως περίπτωση συναποτελούν τον εθιμικό πυρήνα 
της κοινωνικής ζωής, μια προσπάθεια εγγραφής του υπερφυσικού σε φυσικά πλαίσια και 
όρια. Θα πρέπει επίσης εδώ να παρατηρηθεί ότι ειδικότερα στον ελληνικό λαό, η σχέση του 
ανθρώπου με το υπερφυσικό περνά κατά κύριο λόγο μέσα από θρησκευτικές μορφές και 
εκκλησιαστικά πλαίσια. Για τον ελληνικό λαό η επαφή του ανθρώπου με το υπερφυσικό 
είναι δημόσια υπόθεση με σαφείς κοινωνικές προεκτάσεις, όχι ατομική υπόθεση κατά τα 
ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές ή μη χώρες. Ειδικότερα στη λαϊκή θρησκευτικότητα του 
ελληνικού λαού παρατηρείται μια στενή σύνδεση με την Ορθόδοξη Εκκλησία, ακόμη και 
στις μέρες μας, που η ελληνική κοινωνία έχει πλέον πάψει να είναι αμιγής, από πολιτισμική, 
εθνική και θρησκευτική άποψη. Ακόμη και σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, η σχέση του 
λαού μας με το υπερφυσικό σχετίζεται άμεσα με τη σχέση του προς την εκκλησιαστική 
πράξη και ζωή, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, ανά 
την υφήλιο, όπου η εθιμική ζωή υπάρχει και δομείται σε αναφορά πάντοτε προς την 
εκκλησιαστική ζωή. Στα πλαίσια που παραπάνω αναφέρθηκαν, ο τόμος αυτός περιλαμβάνει 
δέκα μελετήματα νεωτερικής θρησκευτικής λαογραφίας, που στηρίζονται σε επιτόπια 
καταγραφή και εν πολλοίς συμμετοχική παρατήρηση, και των οποίων η μελέτη έχει γίνει με 
βάση τα πλέον πρόσφατα δεδομένα της σχετικής ξένης λαογραφικής και ανθρωπολογικής 
βιβλιογραφίας. 
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Κρίσεις : Παριανά 134 (2014), σ. 345-346 [Γ. Πετρόπουλος] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 
(2015-2016), σ. 261-262 [Στ. Καράμπελας] / Μεθόριος 53 (2014), σ. 49-50 [Γ. Βοϊκλής] / 
www. laographiki. gr /books.html [Γ. Χ. Κούζας] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 513-516 
[Γ. Χ. Κούζας] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 899-902 [Ν. Μαχά-Μπιζούμη] / Στύλος 
Ορθοδοξίας 183 (Νοέμβριος 2016), σ. 36 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γ. Παπαδόπουλος – Νικ. Ασπρούλης – Στ. Τερζής – Γ. Μπάρλας, «Αναλόγιον», Θεολογία 
85: 2 (2014), σ. 417. Γ. Παπαδόπουλος – Νικ. Ασπρούλης – Στ. Τερζής – Γ. Μπάρλας, «Αναλόγιον», 
Θεολογία 85: 3 (2014), σ. 377. Γ. Χ. Κούζας, Οι ζητιάνοι στον αστικό χώρο. Μελέτη μιας περιθωριακής 
ομάδας στο Δήμο Περιστερίου. Λαογραφική εξέταση. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 69 σημ. 198, 
σ. 433 σημ. 1332-1333, σ. 435 σημ. 1340, σ. 454 σημ. 1373, σ. 516. Μαρία – Ιωάννα Κουκουλά, Τα 
έθιμα του Πάσχα στους Καθολικούς της Καλλονής Τήνου. Αθήνα 2015 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 110, 
σ. 111, σ. 184. Χρ. Θανοπούλου, Το νεοελληνικό μετάλλινο φορητό φυλακτό από το 18ο – 20ό αιώνα. 
Τεχνολογία, μορφές, λαϊκές πίστεις και δοξασίες. Αντιπροσωπευτικά δείγματα. Αθήνα 2014 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 517. Γ. Χ. Κούζας, «Θρησκευτικότητα και αστικός χώρος: νεότερες μελέτες για τη 
θρησκευτική ζωή στις πόλεις», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 518-519. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική 
Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 36 σημ. 94, σ. 43. Γ. Τζαβάρας, Ελληνόγλωση Φιλοσοφική 
Βιβλιογραφία (2010 – 2015) 4. Αθήνα 2016, σ. 6. Β΄ Λύκειο Νίκαιας, «Εκφράσεις ορθόδοξης λαϊκής 
θρησκευτικότητας (αναθήματα – εικονοστάσια – προσφορές)», www. 2lyk – nikaias.att.sch.gr. Μ. Γ. 
Σέργης, Αστική Λαογραφία. Αναπαραστάσεις της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό έργο του Μιχαήλ 
Μητσάκη: χώρος, κοινωνία, πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα 2016, σ. 786. Μ. Γ. Σέργης, «Έθιμα του 
Πάσχα από τη Θράκη», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Κ. Ζαφείρης – Ελ. Ναξίδου – Γιάνν. Μπακιρτζής – 
Andr. Farrington (επιμ.), Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης. Κομοτηνή 2015, έκδ. 
Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σ. 325 σημ. 90 [ηλεκτρονική έκδοση]. Ν. 
Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 94 σημ. 
11. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαϊκός πολιτισμός, παράδοση και νεωτερικότητα», στον τόμο Β. Δ. 
Αναγνωστόπουλος (επιμ.), Τιμή στον Κώστα Λιάπη. Χαιρετισμοί – ομιλίες. Βόλος 2016, έκδ. 
Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού: Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Παιδικού Βιβλίου / Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, σ. 67 σημ. 78, σ. 73. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον 
ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 968. W. Puchner, «review of Evy Johanne Håland, Rituals of Death and Dying in Modern 
and Ancient Greece. Writing History from a Female Perspective. Cambridge 2014», Südost-
Forschungen 73 (2014), σ. 668 σημ. 19. Αλ. Μανδηλαρά, Λαογραφία της πολιτικής γελοιογραφίας σε 
αθηναϊκές εφημερίδες (1974 – 2004). Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 333. Γ. Χ. Κούζας, Η 
επαιτεία στην πόλη. Μορφές οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης – ταυτότητες. Αθήνα 2017, σ. 612 
σημ. 979, σ. 704 σημ. 1085, 1086, σ. 707 σημ. 1093, σ. 741 σημ. 1126, σ. 897. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο 
καθηγητής Μανόλης Γ. Βαρβούνης και το έργο του», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας 
(επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 17. Μ. Γ. 
Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς 
Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 114. Βασιλ. Χρυσανθοπούλου, «Από τη λαϊκή λατρεία στην τελετουργία και 
τη θρησκευτική συμπεριφορά: η ‘μεταβαλλόμενη συνέχεια’ των λαογραφικών προσεγγίσεων», στον 
τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο 
διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 306. Gordana Blagojević, « Art Practices and Urban 
Promenades: Focusing on Belgrade’s Knez Mihailova Street and Dionysiou Areopagitou Promenade in 
Athens», Papers in Ethnology ans Anthropology. Journal of the Serbian Ethnological and 
Anthropological Society - Оригинални научни рад УДК: Eтнолошко-антрополошке свеске - 
Etnološko-antropološke sveske 28 (n.s.) 17 (2017). Art Practices and Urban Promenades, σ. 14. π. 
Θωμάς Ανδρέου, Η λατρευτική τιμή των νεομαρτύρων στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. 
Κομοτηνή 2018 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 25 σημ. 62, σ. 199 σημ. 743, σ. 270. Μ. Γ. Σέργης, Ο ναός της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Γλινάδο της Νάξου. Ψηφίδες από την ιστορία και τη λαογραφία του. 
Θεσσαλονίκη 2018, σ. 128. Ζ. Ρωπαΐτου, Ο κόσμος της Ευριπίδου και των πέριξ. Ευριπίδου, Ψυρρή και 
Γεράνι: ένας περίπατος στον χώρο και στον χρόνο. Αθήνα 2018, σ. 327. 
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122. Ο κύκλος του χρόνου στο λαϊκό πολιτισμό των Ποντίων (μέσα 19ου αι. – 
1922). Αθήνα 2015, σσ. 296 – σε συνεργασία με την Μαρία Τριπερίνα (έκδ. 
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών – Αρχείον Πόντου, παράρτημα αρ. 35). 
 
Περίληψη: Ο κύκλος του χρόνου στους Έλληνες του Πόντου, πριν τη γενοκτονία και τον 
βίαιο ξεριζωμό του από τις πατρογονικές εστίες τους, αποτελεί το αντικείμενο του βιβλίου. 
Πρόκειται για μια προσπάθεια μελέτης της ποντιακής θρησκευτικής λαογραφίας πριν την 
προσφυγιά, μια περίπτωση δηλαδή ιστορικής, αρχειακής και βιβλιογραφικής ανάγνωσης της 
λαϊκής θρησκευτικότητας των Ποντίων, στη διαχρονική διάστασή της. Το πρώτο μέρος της 
μελέτης εξετάζει τα σχετικά με τις εορτές και τα έθιμα του χειμώνα, της άνοιξης, του 
καλοκαιριού και του φθινοπώρου μαζί με τη σχετική βιβλιογραφία, ενώ η μελέτη 
συμπληρώνεται με την εισαγωγή, το δεύτερο μέρος το σχετικό με την ποντιακή αγιολατρία, 
αλλά και τα επιλογικά και συμπερασματικά, που ολοκληρώνουν το βιβλίο. Η αναλυτική 
εξέταση των τελετουργιών, των εθίμων και των δρωμένων των Ελλήνων του Πόντου που 
εντάσσονται στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο, όπως πραγματοποιείται εδώ, δείχνει ότι 
πρόκειται για ένα εθιμικό τελετουργικό σύστημα παγιωμένο στο χρόνο, πλήρως απαρτισμένο 
και συγκροτημένο με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Από την άποψη της ιστορικότητας των 
μορφών που περιλαμβάνει, η αναλυτική εξέταση των επιμέρους δεδομένων καταδεικνύει ότι 
άλλα από τα λαογραφικά και τελετουργικά αυτά στοιχεία έχουν προχριστιανική καταγωγή, 
άλλα είναι χριστιανικά και άλλα προέρχονται από διάφορες πηγές, και αποτελούν νεώτερες 
προσθήκες στο όλο τελετουργικό οικοδόμημα. Αποτελεί παραλλήλως η μελέτη αυτή σπουδή 
πάνω στα επιμέρους περιεχόμενα και χαρακτηριστικά αυτού που προσδιορίζουμε ως 
ελληνορθόδοξη πολιτισμική ταυτότητα του Γένους, της οποίας κύριος κορμός υπήρξε η 
εθιμική και θρησκευτική λαογραφία, μαζί με τη γλώσσα και τη συνείδηση της κοινής 
καταγωγής και την κοινή συλλογική – προφορική κατά κανόνα – ιστορική μνήμη. Ταυτότητα 
που καλλιεργήθηκε εν πολλοίς από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην πνευματική και 
ποιμαντική δικαιοδοσία του οποίου ανήκε ο Πόντος, και συντηρήθηκε και εδραιώθηκε από 
την ελληνική παιδεία και τους συντελεστές της. 
 
Κρίσεις: Ταχυδρόμος Καβάλας (17 Σεπτεμβρίου 2015), σ. 10 [Στ. Ν. Κεκρίδης] / Λαογραφία 
43 (2013-2016), σ. 884-886 [Γ. Χ. Κούζας] / Στύλος Ορθοδοξίας 174 (Ιανουάριος 2016), σ. 
36 [Παν. Ριζόπουλος] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 261-262 [Στ. 
Καράμπελας] / Südost-Forschungen 74 (2015), σ. 345-346 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Στ. Ν. Κεκρίδης, «Ο λαϊκός πολιτισμός των Ποντίων», Ταχυδρόμος Καβάλας (17 
Σεπτεμβρίου 2015), σ. 5. Sam Topalidis, «Greek Orthodox Easter Celebrations in Pontos», www. 
pontosworld.com / index php / pontus / history / sam-topalidis / 1423 (2016). Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η 
λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό 
Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 969. Έλσα Γαλανίδου-Μπαλφούσια, «Το 
λαογραφικό έργο της ‘Επιτροπής Ποντιακών Μελετών’», στον τόμο Επιτροπή Ποντιακών Μελετών – 
Στέγη Κειμηλίων του Ελληνισμού του Πόντου (επιμ.: Χρ. Γαλανίδης), 1927 – 2017. Ενενήντα χρόνια 
από την ίδρυση της Ε.Π.Μ. Επετειακό λεύκωμα. Αθήνα 2017, σ. 135.  Παντελεήμων Μουτάφης, 
Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της 
Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 81 σημ. 219. Μ. Γ. Σέργης, 
«Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 116. 
 
 
123. Ο Γεώργιος Α. Μέγας (1893-1976) και η επιστημονική οργάνωση των 
ελληνικών λαογραφικών σπουδών. Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 380 (εκδ. Αντ. 
Σταμούλη). 
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Περίληψη: Η συστηματική μελέτη της ζωής και του έργου των κορυφαίων Ελλήνων 
λαογράφων, σχετίζεται άμεσα με την εξέταση της ιστορίας της ελληνικής λαογραφίας και 
των προσανατολισμών που αυτή έλαβε μέσα στον 20ό αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται 
εδώ η ζωή και το έργο του καθηγητή και ακαδημαϊκού Γεωργίου Μέγα, που αποτελεί, μαζί 
με τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τη δεύτερη γενιά 
Ελλήνων επιστημόνων λαογράφων, που διαδέχθηκαν τον Ν. Γ. Πολίτη και επέκτειναν το 
έργο του, στερεώνοντας τις λαογραφικές σπουδές που εκείνος είχε ιδρύσει και θεμελιώσει 
στον τόπο μας. Το βιβλίο αυτό δεν έχει σκοπό να αποτελέσει ένα βιογραφικό σχεδίασμα του 
Γ. Μέγα, αλλά στοχεύει στο να σκιαγραφήσει πώς θεμελίωσε επιστημονικά τις λαογραφικές 
σπουδές, βάζοντας τις βάσεις για την ερευνητική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη της λαογραφίας 
στην Ελλάδα. Έχοντας χρηματίσει επιστημονικός Διευθυντής του Λαογραφικού Αρχείου της 
Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και πρώτος καθηγητής της λαογραφίας στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και πρώτος λαογράφος ακαδημαϊκός, ως τακτικό μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών, ο Μέγας κατάφερε με τις ενέργειές του να προωθήσει την επιστήμη 
του και να την προβάλει στο επιστημονικό και ακαδημαϊκό προσκήνιο της εποχής του. 
Παραλλήλως δε οργάνωσε μεθοδικά την επιστημονική ανάπτυξη των λαογραφικών σπουδών 
στον τόπο μας, ώστε εύλογα να μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η μετέπειτα ανάπτυξη της 
λαογραφίας στο ελληνικό επιστημονικό και ακαδημαϊκό στερέωμα οφείλεται πρωτίστως στο 
πάθος, την οργανωτικότητα, τη μεθοδικότητα, την επιστημοσύνη και το έργο του. Στην 
παρούσα μονογραφία εξετάζονται τα βιογραφικά του Μέγα, αλλά κυρίως παρουσιάζεται το 
ερευνητικό, διδακτικό, εκδοτικό και συγγραφικό έργο του, που επεκτάθηκε σε διάφορους 
τομείς και σε πολλά ιδρύματα της εποχής του. Με βάση το έργο του, καταγραφή του οποίου 
επιχειρείται σε παράρτημα, αλλά και αρχειακό και βιβλιογραφικό υλικό, επιχειρείται να 
σκιαγραφηθεί η καθοριστική συμβολή του στην οργάνωση των λαογραφικών σπουδών, αλλά 
και η επίδραση που άσκησε στους μετεγενέστερους ομοτέχνους του, καθώς και οι κριτικές 
θεωρήσεις του έργου του, όπως αυτές διατυπώθηκαν ήδη κατά την εποχή της δράσης του. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Κρίσεις: Ναυτική Ελλάς 990 (2016), σ. 59 [Γ. Πετρόπουλος] / www. laographiki. gr (10 
Φεβρουαρίου 2016) [Γ. Χ. Κούζας] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 281-282 
[Στ. Καράμπελας] 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Μερακλής, «Πρόλογος», στο βιβλίο Γ. Χ. Κούζας, Η επαιτεία στην πόλη. Μορφές 
οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης – ταυτότητες. Αθήνα 2017, σ. 21. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο καθηγητής 
Μανόλης Γ. Βαρβούνης και το έργο του», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 17. Μ. Γ. Σέργης, 
«Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 111. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Η συμβολή της Άννας Αποστολάκη στην έρευνα 
και μελέτη του παραδοσιακού ενδύματος», στον τόμο Ανδρ. Οικονόμου – Βασιλ. Φλώρου (επιμ.), 
Αντίδωρο στην Άννα Αποστολάκη. Η ζωή, το έργο και η συνεισφορά της. Αθήνα 2017, εκδ. Λύκειον των 
Ελληνίδων, σ. 226 σημ. 27, σ. 239. Βασιλ. Χρυσανθοπούλου, «Από τη λαϊκή λατρεία στην τελετουργία 
και τη θρησκευτική συμπεριφορά: η ‘μεταβαλλόμενη συνέχεια’ των λαογραφικών προσεγγίσεων», 
στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια 
συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 306. Στ. Πισιμίση, Η ελληνική λαϊκή τέχνη στο 
συγγραφικό έργο της Αγγελικής Χατζημιχάλη και η λειτουργία της στο αρχοντικό και μετέπειτα Μουσείο 
Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη». Αθήνα 2017 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 171. 
Ευρ. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, «Η πρόκληση της δημιουργικής συνέχειας», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – 
Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / 
Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 
(εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και 
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Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 60 σημ. 13, 14. Σπ. 
Τουλιάτος, «Η ενότητα Λαογραφίας και Ιστορίας», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos 
Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ 
/ Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 702 σημ. 15. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, « … 
αλλά με μεγάλην δυσκολίαν θα ημπορούσα ποτέ να χωρισθώ από τα λαογραφικάς μελέτας …», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. 
Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 
2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 25 σημ. 2, σ. 26 σημ. 4. Μ. Γ. Σέργης, «Ο Γεώργιος 
Μέγας του Εμμανουήλ Βαρβούνη, με αφορμή την έκδοση του τόμου ο Γεώργιος Α. Μέγας (1893 – 
1976) και η επιστημονική οργάνωση των ελληνικών λαογραφικών σπουδών», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 
χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 
2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 35-44. Ρ. Κακάμπουρα – Αφρ. Νουνανάκη, «Ο Γεώργιος Μέγας και 
οι μετεκπαιδευόμενοι δάσκαλοι στη Φιλοσοφική Σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 
χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 
2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 48 σημ. 8, σ. 50 σημ. 13, σ. 56 σημ. 21, σ. 60 σημ. 46. Ελ. Αλεξάκης, 
«Γεώργιος Μέγας – Franz Boas. Λαογραφία, Ανθρωπολογία και η Γερμανική Πολιτισμική Σχολή», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. 
Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 
2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 92 σημ. 22, σ. 93 σημ. 26, σ. 101. Γ. Χ. Κούζας, 
«‘Μετεβλήθησαν όμως αι ιστορικαί και κοινωνικαί συνθήκαι’. Μεθοριακές κοινωνικο - ιστορικές 
συνθήκες και πρωτοποριακή Εθνογραφία. Ο Γεώργιος Μέγας, οι έξω-πανεπιστημιακοί Λαογράφοι και 
έρευνα στον αστικό χώρο την περίοδο 1935 – 1947», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας 
(επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του 
(1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική 
Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), 
σ. 120 σημ. 1, σ. 126 σημ. 18. W. Puchner, «Η συγκριτική μεθοδολογία του Γεωργίου Α. Μέγα στα 
πλαίσια των βαλκανολογικών ερευνών», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο 
Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 
2016). Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική 
Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 141 σημ. 
1, σ. 143 σημ. 8, σ. 146 σημ. 15, σ. 158-158 σημ. 61, σ. 172-173 σημ. 129. Ανδρ. Οικονόμου, «Η 
έρευνα του υλικού πολιτισμού και η μουσειακή του αξιοποίηση στο έργο του Γ. Α. Μέγα στο ελληνικό 
και ευρωπαϊκό πλαίσιο», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και 
η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά 
Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – 
Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 231 σημ. 1, σ. 238, 
σ. 243, σ. 244. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Η συμβολή του Γεωργίου Α. Μέγα στην έρευνα και μελέτη των 
τοπικών ενδυμασιών», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η 
Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας 
(Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον 
της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 258 σημ. 4, σ. 258-259 σημ. 9, σ. 259 
σημ. 10, σ. 270 σημ. 50, 52. Μαρ. Καπλάνογλου, «Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η έρευνα του παραμυθιού 
ως λαογραφικού φαινομένου», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. 
Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). 
Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – 
Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 276 σημ. 5. Αρ. 
Δουλαβέρας, «Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η συμβολή του στην κριτική έκδοση και συγκριτική μελέτη 
ποιητικών κειμένων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η 
Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας 
(Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον 
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της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 295 σημ. 11, σ. 298 σημ. 26, σ. 303-304 
σημ. 46, σ. 305 σημ. 51, σ. 306 σημ. 55, σ. 309 σημ. 63. Β. Πούχνερ, Θέματα Συγκριτικής Λαογραφίας. 
Ελλάδα, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 291 σημ. 1, σ. 
292 σημ. 5, σ. 296 σημ. 15, σ. 303 σημ. 46, σ. 307 σημ. 61, σ. 320 σημ. 129, σ. 333, σ. 348. 
 
 
124. Ελληνικά λαϊκά δρώμενα και τελετουργίες του χειμώνα και του 
Δωδεκαήμερου. Αθήνα 2015, 2016 (β΄ έκδοση), σσ. 94 (εκδ. Κιβωτός της 
Ορθοδοξίας). 
 
Περίληψη: Το μικρό αυτό βιβλίο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα κυριότερα ελληνικά 
λαϊκά έθιμα που προσδιορίζουν τις κύριες εορτές του χειμώνα, καθώς και τους τρεις 
βασικούς εορτολογικούς σταθμούς της περιόδου του Δωδεκαημέρου, δηλαδή τα 
Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα. Πρόκειται για γιορτές που συνδέονται από το 
λαό μας με την οικογενειακή θαλπωρή αλλά και την ελπίδα που φέρνει η προσμονή της 
άνοιξης, στη καρδιά του χειμώνα. Τα αναφερόμενα έθιμα αποτελούν αναμνήσεις και 
μαρτυρίες περασμένων εποχών, καθώς επικεντρωνόμαστε εδώ κυρίως σε παλαιότερες 
μορφές εθίμων, κατά βάση προερχόμενες από αγροτοκτηνοτροφικές κοινότητες της 
ελληνικής υπαίθρου, οι οποίες είτε έπαψαν να υπάρχουν, είτε σε μεγάλο βαθμό έχουν 
διαφοροποιηθεί από πολιτισμική άποψη, και έχουν προσλάβει νέες ή νεωτερικές εθιμικές 
μορφές. Για τα χειμωνιάτικα και δωδεκαημερίτικα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα, και 
τις ανάλογες λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες, πολλά έχουν γραφτεί, είτε σε επίπεδο 
συλλογής υλικού, είτε στα πλαίσια της ελληνικής και ξένης επιστημονικής λαογραφικής 
βιβλιογραφίας. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε στο βιβλίο αυτό να οπλίσουμε το κείμενο με 
έναν σχετικά εκτενή βιβλιογραφικό οδηγό κατά θέματα, όπου τα λήμματα έχουν τοποθετηθεί 
αναλόγως της εκτάσεως και της βαρύτητος των πληροφοριών που παρέχουν για κάθε 
περίπτωση, δηλαδή με ιεραρχική σειρά, αλλά και με μια σύντομη βιβλιογραφία στο τέλος, 
ώστε κάθε ενδιαφερόμενος για παραπέρα μελέτη να ξέρει πού μπορεί να προστρέξει, 
παραλλήλως δε να διαθέτει και τις κύριες βιβλιογραφικές αναφορές για όσα εδώ 
αναφέρονται.  
 
Κρίσεις: Οδός Πανός 170 (2016), σ. 175 [Γ. Πετρόπουλος] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 
(2017-2018), σ. 282-283 [Στ. Καράμπελας] 
 
Αναφορές: Γ. Ναθαναήλ, Ελληνική λαϊκή φορεσιά και έλληνες ζωγράφοι κατά τον 19ο αιώνα. 
Κομοτηνή 2016 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 248. Ρέα Κακάμπουρα – Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη, Οπτική 
Εθνογραφία και Εκπαίδευση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές προτάσεις. Αθήνα 2018, σ. 169 
σημ. 85, σ. 184, σ. 251. 
      
 
125. Ο καθηγητής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης και η Ελληνική Λαογραφία. Αθήνα 
2016, σσ. 172 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - 2 – εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου-Καρδαμίτσα). 
 
Περίληψη: Η μελέτη του έργου και της προσφοράς σημαντικών επιστημόνων, που 
προσδιόρισαν γόνιμα την εξέλιξη της επιστήμης τους, ανήκει οπωσδήποτε στα ενδιαφέροντα 
κάθε επιστημονικού κλάδου. Ειδικότερα όσον αφορά την ελληνική λαογραφία, η οποία 
αποτελεί κλάδο εξελισσόμενο και δυναμικό, σε διαρκή διάλογο προς την ιστορία της αφενός 
και προς τις υπόλοιπες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες αφετέρου, μια τέτοια 
αναστοχαστική ενδοσκόπηση είναι παραπάνω από απαραίτητη. Η λαογραφία εξελίσσεται και 
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ανανεώνεται συνεχώς, κι αυτό την φέρνει σε έναν διαρκή διάλογο με το παρελθόν της, από 
τον οποίο πολλά και σημαντικά έχει και η ίδια να ωφεληθεί. Στο μικρό αυτό μελέτημα, 
εκτιμάται η λαογραφική, ερευνητική και συγγραφική προσφορά του καθηγητή λαογραφίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μηνά Αλ. Αλεξιάδη. 
Προσφορά που δομείται σε πολλά επίπεδα, καθώς έχει απλωθεί τόσο σε επίπεδο τοπικών 
σπουδών, όσον αφορά την καρπαθιακή και την δωδεκανησιακή λαογραφία γενικότερα, όσο 
και στους τομείς της ιστορίας της λαογραφίας, της φιλολογικής αλλά και της νεωτερικής 
λαογραφίας, την οποία μάλιστα ο ίδιος εισηγήθηκε στην Ελλάδα. Οι κρίσεις που 
διατυπώνονται, σε συνδυασμό πάντοτε με την εκτενή εργογραφία του, που παρατίθεται στο 
τέλος, μας παρουσιάζουν ανάγλυφα την περίπτωση ενός Έλληνα λαογράφου, που δρα και 
ασκεί την επιστήμη του στο μεταίχμιο από τον 20ό στον 21ο αιώνα. Ενός λαογράφου, 
δηλαδή, που ζει ενεργά τις αλλαγές και τους μετασχηματισμούς τόσο της ελληνικής και της 
διεθνούς κοινωνίας, όσο και της επιστήμης την οποία θεραπεύει. Κι αυτό έχει βεβαίως τη 
σημασία του για την μελέτη της ιστορικής πορείας της ελληνικής λαογραφίας. 
 
Κρίσεις: Η Ροδιακή (7 Μαΐου 2016), σ. 17 [Μ. Τουλαντά-Παρισίδου] / Τα Αιτωλικά 26 
(2016), σ. 396-402 [=  www. blackmonday. gr (8 Σεπτεμβρίου 2016)] [Κασσιανή – Μαρία 
Κονταξή] / www. laographiki. gr (10 Μαΐου 2016) [Γ. Χ. Κούζας] / Οδός Πανός 172 (2016), 
σ. 177 [Γ. Πετρόπουλος] / Εστία 40583 (22-23 Οκτωβρίου 2016), σ. 9 [Χαρίκλ. 
Δημακοπούλου] / Δωδεκανησιακό Αρχείο 9 (2016), σ. 400-404 [Μιχ. Αρφαράς] / Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 283-284 [Στ. Καράμπελας] / Κάρπαθος. Το νησί της 
ποίησης και της επιστήμης. Αθήνα 2017, σ. 139-149 [Β. Πούχνερ] / Proverbium 34 (2017), σ. 
455-460 [Arist. N. Doulaveras] 
 
Αναφορές: Μ. Τουλαντά-Παρισίδου, «Ο καθηγητής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης και η ελληνική Λαογραφία 
μέσα από το βιβλίο του Μ. Γ. Βαρβούνη, καθηγητή Λαογραφίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης», Το Βήμα της Κω (10 Μαΐου 2016), σ. 15. Χρ. Χαραλαμπάκης, «Ο ανεξάντλητος λαϊκός 
πολιτισμός της Καρπάθου», Το Βήμα – Βιβλία (21 Αυγούστου 2016), σ. 3. Β. Πούχνερ, Κάρπαθος. Το 
νησί της ποίησης και της επιστήμης. Αθήνα 2017, σ. 13, σ. 139, σ. 155. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή 
προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης 
(1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 968. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο καθηγητής Μανόλης 
Γ. Βαρβούνης και το έργο του», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 17. Μ. Γ. Σέργης, 
«Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 111. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του 
λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 144 σημ. 25. Ευρ. 
Αντζουλάτου-Ρετσίλα, «Η πρόκληση της δημιουργικής συνέχειας», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. 
Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / 
Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 
(εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 57 σημ. 1. Χ. Μπαμπούνης, 
«Αποτυπώσεις της καρπαθιακής μετανάστευσης. Η εφημερίδα ‘Καρπαθιακή Ηχώ’ (1966 – 1981)», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον 
καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. 
Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 591 σημ. 43. 
Αναγν. Παπακυπαρίσσης, «Η πολιτισμική διάσταση μιας αγγλι(κανι)κής αντιπαράθεσης για την 
ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα. Η θέση (1941) του R. M. Dawkins», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. 
Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / 
Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 
(εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
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Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 598 σημ. 1. 
 
 
126. Σύλλεκτα σαμιακού λαϊκού πολιτισμού και εκκλησιαστικής παράδοσης 
1. Σαμιακά παραδοσιακά και νεωτερικά λαογραφικά. Θεσσαλονίκη 2016, 
σσ. 695 (εκδ. Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας / Κέντρο 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών - Σειρά: 
Επιστημονικών Μελετημάτων - 2 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη). 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό έχουν συγκεντρωθεί μελετήματα σχετικά με το σαμιακό λαϊκό 
πολιτισμό και τη λαογραφική μελέτη του. Πρόκειται για μελετήματα, δημοσιευμένα και 
αδημοσίευτα, που καλύπτουν ευρύ χρονικό και θεματολογικό φάσμα, καθώς αναφέρονται σε 
πολλές χρονικές στιγμές, από τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια, ως και τις μέρες μας. 
Γι’ αυτό και έχουν ταξινομηθεί σε δύο βασικές κατηγορίες, τα «Παραδοσιακά» και τα 
«Νεωτερικά» μελετήματα, αναλόγως τόσο του θέματος, όσο και της χρονικής περιόδου αλλά 
και της μεθοδολογίας η οποία ακολουθείται σε καθένα από αυτά. Η συγκέντρωση 
μελετημάτων σε έναν τόμο, αφενός μεν δίνει την ευκαιρία στον συγγραφέα να τα 
εμπλουτίσει βιβλιογραφικά και να αναθεωρήσει ορισμένα σημεία τους, αφετέρου δε τα 
παραδίδει στην έρευνα, αφού η δημοσίευση σε επιμέρους τόμους πρακτικών συνεδρίων ή 
επιστημονικών περιοδικών δεν βοηθά στην ανεύρεση και μελέτη τους, και μάλιστα σε ένα 
κόμσο πολυδιασπασμένο, και με πραγματικό βομβαρδισμό πληροφοριών, όπως ο δικός μας.      
Από την άλλη πλευρά, τα μελετήματα του μετά χείρας τόμου αποτυπώνουν στιγμές και 
πλευρές της ενασχόλησης του γράφοντος με την ιστορία και τον πολιτισμό , κατά κύριο λόγο 
τον λαϊκό πολιτισμό, της Σάμου. Αποτελούν λοιπόν προϊόντα μιας πολύχρονης ερευνητικής 
προσπάθειας, η οποία ξεκίνησε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και η οποία μέχρι 
σήμερα έχει αποφέρει πολλούς καρπούς – εύχυμους ή μη είναι στην κρίση του αναγνώστη – 
συνεχίζεται δε αμείωτη και παραγωγική. Ασφαλώς, είναι το άφθονο υλικό που η Σάμος, η 
ιστορία και ο πολιτισμός των κατοίκων της παρέχει, το οποίο υποστηρίζει αυτήν την 
προσπάθεια. Ταυτοχρόνως δε πρόκειται για κείμενα τα οποία συνιστούν προδημοσιεύσεις 
και εργασίες υποδομής για μια ευρύτερη ερμηνευτική και επιστημονική σύνθεση, η οποία 
και αποτελεί τον τελικό στόχο του όλου ερευνητικού σχεδιασμού. Τα μελετήματα του τόμου 
καλύπτουν επιστημονική, ερευνητική και συγγραφική δράση των ετών από το 2005 μέχρι 
σήμερα, και εντάσσονται στο ευρύτερο κίνημα των «σαμιακών σπουδών», για το οποίο 
πολλά ήδη έχουν γραφτεί, ώστε να μην έχει ανάγκη ειδικών επεξηγήσεων. Ο τόμος αυτός 
φιλοδοξεί να αποτελέσει μικρή συμβολή στην εξέλιξη της σαμιακής επιστημονικής 
βιβλιογραφίας, αλλά και συμβολή επίσης στις σαμιακές σπουδές, ιδιαίτερα στους τομείς της 
λαογραφίας – ειδικότερα της θρησκευτικής λαογραφίας – και δευτερευόντως της ιστορίας.  
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 4043 (5 Σεπτεμβρίου 2016), σ. 2 [Γερ. Κοσμάτος] / www. 
laographiki. gr (1 Οκτωβρίου 2016) [Γ. Χ. Κούζας] / Σαμιακόν Βήμα 4050 (24 Οκτωβρίου 
2016), σ. 7 [Ν. Ορφανός] / Απόπλους 70 (2016-2017), σ. 247-250 [Χρ. Λάνδρος] / Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 284-285 [Στ. Καράμπελας] / Παριανά 146 (2017), σ. 
295 [Γ. Πετρόπουλος] / Südost-Forschungen 76 (2017), σ. 431-433 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Γ. Παπαδόπουλος - Ν. Ασπρούλης - Στ. Τερζής, «Αναλόγιον», Θεολογία 87: 3 (2016), σ. 
341. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο καθηγητής Μανόλης Γ. Βαρβούνης και το έργο του», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 17-18. Παν. Τζουμέρκας, «Η προσωπικότητα και η επιστημονική προσφορά 
του καθηγητή Μανόλη Γερ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
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Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 104. Μ. Γ. Σέργης, 
«Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 116. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, «Χωρίς γραβάτα. Η πολιτική χρήση του 
ενδύματος ως μέσου αντίστασης σε ηγεμονικούς λόγους», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos 
Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ 
/ Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 509-510 σημ. 27. 
 
 
127. Σύλλεκτα σαμιακού λαϊκού πολιτισμού και εκκλησιαστικής παράδοσης 
2. Ζητήματα σαμιακής εκκλησιαστικής παράδοσης και ιστορίας. 
Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 1119 (εκδ. Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας / 
Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών - Σειρά: 
Επιστημονικών Μελετημάτων - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη). 
 
Περίληψη: Μελετήματα μεταβυζαντινής και νεότερης, κατά κύριο λόγο, εκκλησιαστικής 
ιστορίας και παράδοσης από τη Σάμο, περιλαμβάνει ο τόμος αυτός, τα οποία κατά καιρούς 
γράφτηκαν και δημοσιεύθηκαν σε ποικίλα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, 
και τα οποία συγκεντρώνονται εδώ, συχνά συμπληρωμένα και διορθωμένα, ώστε να 
καταστούν προσβάσιμα στην έρευνα, δεδομένου ότι συχνά είναι δύσκολη και προβληματική 
η αναζήτηση και εξεύρεση των πρώτων δημοσιεύσεων, ακόμη και για τους ειδικούς 
μελετητές και ερευνητές. Τα κείμενα αυτά αποτελούν κρίκο στη σειρά μελετών, αναδείξεως 
νέου υλικού και διευκρινήσεως λεπτομερειών, που τελικό στόχο έχει τη συγγραφή μιας 
εκκλησιαστικής ιστορίας της Σάμου από τις αρχές της εμφανίσεως του χριστιανισμού στο 
νησί, ως και τα τέλη του 20ού αιώνα. Πρόκειται για ένα συνθετικό έργο που έχει σημαντικά 
προχωρήσει, η ολοκλήρωσή του όμως θα χρειαστεί αρκετό χρόνο ακόμη. Παραλλήλως, τα 
μελετήματα του τόμου έχουν και αυτοτελή αξία, δεδομένου ότι αφενός μεν αποτελούν 
συμβολή στην γενική ιστορία της Σάμου, αφετέρου μπορούν να παρέχουν ερεθίσματα και 
υλικό για έρευνα σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως δε σε όσους ασχολούνται με 
την ιστορία και τον πολιτισμό του αιγαιοπελαγίτικου χώρου. Για τον λόγο μάλιστα αυτό, στο 
τέλος έχει προστεθεί και ένα κατάλογος των μέχρι σήμερα αναλόγων μελετών και 
δημοσιεύσεων του γράφοντος, ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει ένα βιβλιογραφικό οδηγό στη 
διάθεσή του, από τον οποίο και να ξεκινήσει την όποια παραπέρα μελέτη του. Οι μελέτες 
αυτές αναφέρονται στην ιστορία και στον πολιτισμό μιας ιστορικής περιόδου, κατά την 
οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελούσε τον βασικό, κάποτε δε και τον μοναδικό, 
συνεκτικό δεσμό του Γένους. Συνεπώς, η δημοσίευση αυτή έχει και την έννοια του 
παραδειγματισμού στον οποίο μπορεί και πρέπει να οδηγεί η γνώση και μελέτη της ιστορίας 
και της παράδοσης: δείχνει ότι ο συνεκτικός δεσμός που αναζητείται εναγωνίως από τις 
όποιες πολιτικές εξουσίες, αλλά και η πηγή έμπνευσης, ιδανικών και δύναμης όπου πρέπει να 
στραφούμε για να αντλήσουμε ηθικά υποδείγματα, παραδείγματα και δύναμη, είναι η 
ελληνορθόδοξη παράδοσή μας, όπως γνήσια και ζωντανά την ζει και την εκφράζει η 
Ορθόδοξη Εκκλησία. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 4043 (5 Σεπτεμβρίου 2016), σ. 2 [Γερ. Κοσμάτος] / www. 
laographiki. gr (1 Οκτωβρίου 2016) [Γ. Χ. Κούζας] / Σαμιακόν Βήμα 4050 (24 Οκτωβρίου 
2016), σ. 7 [Ν. Ορφανός] / Απόπλους 70 (2016-2017), σ. 247-250 [Χρ. Λάνδρος] / Δελτίο 
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Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 285-286 [Στ. Καράμπελας] / Παριανά 146 (2017), σ. 
295 [Γ. Πετρόπουλος] / Südost-Forschungen 76 (2017), σ. 431-433 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Γ. Παπαδόπουλος - Ν. Ασπρούλης - Στ. Τερζής, «Αναλόγιον», Θεολογία 87: 3 (2016), σ. 
341. Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν Μυλωνοπούλου 
– Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα οθωνικά χρόνια 1833 – 
1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο καθηγητής Μανόλης Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 17-18. Παν. Τζουμέρκας, «Η 
προσωπικότητα και η επιστημονική προσφορά του καθηγητή Μανόλη Γερ. Βαρβούνη», στον τόμο 
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες 
και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 104-105. Μ. Γ. Σέργης, «Το λαογραφικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο 
του Μ. Γ. Βαρβούνη», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 116. 
 
 
128. Εισαγωγή στη Θρησκευτική Λαογραφία 1. Λαϊκή θρησκευτικότητα και 
παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά. Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 446 (εκδ. 
οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη). 
 
Περίληψη: Ο κλάδος της θρησκευτικής λαογραφίας, όπως εισαγωγικά παρουσιάζεται στο 
μετά χείρας έργο, και ο οποίος σχετικά όψιμα άρχισε να καλλιεργείται επιστημονικά και στη 
χώρα μας, κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας. Το γεγονός αυτό 
είναι καθοριστικό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις λαϊκές εκδηλώσεις που 
μελετά, αλλά και για τη θέση που κατέχει στο πλαίσιο της σύγχρονής μας μελέτης του 
λαϊκού πολιτισμού. Συνυπάρχουν επίσης στις επιμέρους εκδηλώσεις της λαϊκής 
θρησκευτικότητας στοιχεία ταυτοτήτων, που προσδιορίζουν την μορφή και την ουσία της 
παραδοσιακής καθημερινότητας. Τόσο τα έθιμα, όσο και οι σύγχρονες παραλλαγές και 
ανανεώσεις τους, όπως λ.χ. η συμβολική χρήση των τοπικών ενδυμασιών, η αναδόμηση και 
η ανασημασιοδότηση των πανηγύρεων αλλά και η υιοθέτηση νέων ή εισηγμένων εθίμων, 
αυτό υποδηλώνουν, αναδεικνύοντας την θρησκευτική λαογραφία σε βασικό παράγοντα 
μελέτης όχι μόνο της παραδοσιακής κοινωνίας, αλλά και της νεωτερικής, 
παγκοσμιοποιημένης και εν μέρει εκκοσμικευμένης κοινωνίας της εποχής μας, η οποία 
ωστός αποτελεί την σύγχρονη έκφραση του λαϊκού πολιτισμού. Οι βασικότερες από αυτές 
τις πτυχές, που σχετίζονται τόσο με την έννοια και το περιεχόμενο της θρησκευτικής 
λαογραφίας, όσο και με τα επιμέρους περιεχόμενά της, εξετάζονται στη συνέχεια 
λεπτομερέστερα, με στόχο να σχηματιστεί το περίγραμμα μελέτης των ζητημάτων που 
σχετίζονται με την θρησκευτική λαογραφία, στο σύνολό της. Οπωσδήποτε, όσα εδώ 
γράφονται αποτελούν, ως ένα βαθμό τις επιστημονικές απόψεις του συγγραφέα, στο βαθμό 
που η υποκειμενικότητα λειτουργεί ακόμη στην ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων των 
κοινωνικών επιστημών. Ελπίζουμε ότι όσοι θα διαβάσουν το βιβλίο αυτό θα οδηγηθούν σε 
μελέτες και συμπεράσματα που θα προωθήσουν τόσο τις ελληνικής λαογραφικές σπουδές, 
όσο και την μελέτη της θρησκευτικής λαογραφίας γενικότερα. Πρόκειται για ένα σπουδαίο 
κλάδο της επιστημονικής μελέτης της καθημερινότητας, ιδίως αν κανείς λάβει υπόψη πόσο 
επηρρεάζει την καθημερινή μας ζωή η θρησκεία και οι τελετουργικές και θρησκευτικές 
πρακτικές, ιδέες και συμπεριφορές, ακόμη και αν συχνά δεν το συνειδητοποιούμε ή δεν το 
αντιλαμβανόμαστε. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 293-294 [Στ. Καράμπελας] / www. 
laographiki. gr (25 Ιουλίου 2017) [Γ. Χ. Κούζας] / Παρατηρητής της Θράκης 7379 (14 
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Ιουλίου 2017), σ. 10 [Χρ. Λαγαρίας] / Ο Χρόνος 14134 (22 Ιουλίου 2017), σ. 13 [Δ. 
Μπακιρτζάκης] 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 968. 
Αλ. Μανδηλαρά, Λαογραφία της πολιτικής γελοιογραφίας σε αθηναϊκές εφημερίδες (1974 – 2004). 
Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 333. Βασιλ. Χρυσανθοπούλου, «Από τη λαϊκή λατρεία στην 
τελετουργία και τη θρησκευτική συμπεριφορά: η ‘μεταβαλλόμενη συνέχεια’ των λαογραφικών 
προσεγγίσεων», στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και 
Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 306. Βασιλ. 
Χρυσανθοπούλου, «Από την ευετηρική στην κοινωνική αειφορία: τελετουργίες μύησης εφήβων στον 
εορτασμό των Θεοφανίων στο Τάρπον Σπρίνγκς της Φλόριντα, ΗΠΑ», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – 
Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / 
Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 
(εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 763 σημ. 34, σ. 773. Ρέα 
Κακάμπουρα – Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη, Οπτική Εθνογραφία και Εκπαίδευση. Θεωρητικές 
προσεγγίσεις και διδακτικές προτάσεις. Αθήνα 2018, σ. 252. π. Θωμάς Ανδρέου, Η λατρευτική τιμή των 
νεομαρτύρων στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. Κομοτηνή 2018 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 18 σημ. 
41, 42, σ. 19 σημ. 42, 43, 44, σ. 20 σημ. 47, 48, σ. 199 σημ. 739, σ. 200 σημ. 744, σ. 226 σημ. 823, σ. 
271. Γ. Στούκης, «Η λαϊκή λατρεία των κατοίκων του Πετρίλου της Αργιθέας. Η περίπτωση της 
Παναγίας Πετριλιώτισσας – Φαναριώτισσας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 74 (2018), σ. 343 σημ. 1, 2. 
 
 
129. Εισαγωγή στη Θρησκευτική Λαογραφία 2. Ο κύκλος του χρόνου – Ο 
κύκλος της ζωής – Ο κύκλος της λατρείας. Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 490 (εκδ. 
οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη). 
 
Περίληψη: Στον δεύτερο τόμο της δίτομης εισαγωγής στην θρησκευτική λαογραφία, 
περιλαμβάνονται τα σχετικά με τον κύκλο της ζωής, τον κύκλο του χρόνου και τις επιμέρους 
λατρευτικές πράξεις και πρακτικές, που απαρτίζουν το σύστημα της λαϊκής 
θρησκευτικότητας και δομούν τις τελετουργικές πρακτικές των εκδηλώσεών της. Πρόκειται 
για ζητήματα από την ελληνική θρησκευτική λαογραφία, τα οποία επεκτείνουν όσα 
θεωρητικά και μεθοδολογικά αναπτύχθηκαν στον πρώτο τόμο, δίνοντας παραδείγματα και 
αναλύσεις των τάσεων και των φαινομένων που εκεί εντοπίστηκαν και αναφέρθηκαν. Με τον 
κύκλο της ζωής ασχολήθηκε παλαιότερα συστηματικά ο Γ. Κ. Σπυριδάκης, στο γνωστό 
σπουδαίο, αν και παραγκωνισμένο σήμερα έργο του, που ξεπερνά κατά πολύ τα πλαίσια ενός 
διδακτικού συγγράμματος του μαθήματος της λαογραφίας, όπως εμφανίζεται. Αλλά και για 
τον κύκλο του χρόνου είναι γνωστά – και εν πολλοίς αξεπέραστα – τόσο το συστηματικό 
βιβλίο του Γ. Α. Μέγα για τα ελληνικά έθιμα της λαϊκής λατρείας, όσο και τα πέντε εποχικά 
βιβλία του Δ. Σ. Λουκάτου, όπου συγκεντρώνονται εκδομένα και ανέκδοτα σχετικά κείμενά 
του. Με βάση τα βιβλία αυτά, επιχειρείται εδώ η παρουσίαση των βασικών περιεχομένων της 
θρησκευτικής λαογραφίας σε τρεις κύκλους, της ζωής, του χρόνου και της λατρείας, ώστε να 
παρουσιαστεί το υλικό ενίοτε με μια νέα σύνθεση, και πάντως σε πολλά σημεία με 
καινούργιες ερμηνευτικές προτάσεις και θεωρήσεις. Κυρίως δε επιχειρείται η απομάκρυνση 
από την παλαιότερη οπτική της «λαϊκής λατρείας» και η ένταξη των δεδομένων στο 
ερμηνευτικό σχήμα της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς.Τα επιμέρους 
παραδείγματα προέρχονται λοιπόν από την υπάρχουσα πρωτογενή βιβλιογραφία και στις 
ερμηνείες που προτείνονται χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της σύγχρονης επιστημονικής 
λαογραφίας. Παραλλήλως, όπως συμβαίνει και στον πρώτο τόμο του έργου, η βιβλιογραφία 
που παρέχεται στο τέλος είναι περισσότερο μια βάση για περαιτέρω μελέτη των 
ενδιαφερομένων, παρά μια απλή αλφαβητική συγκέντρωση των τίτλων που 
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χρησιμοποιούνται στις παραπομπές του κυρίως μέρους, κάτι που επίσης ενισχύει τον 
εισαγωγικό χαρακτήρα του έργου. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 294-295 [Στ. Καράμπελας] / www. 
laographiki. gr (25 Ιουλίου 2017) [Γ. Χ. Κούζας] / Παρατηρητής της Θράκης 7379 (14 
Ιουλίου 2017), σ. 10 [Χρ. Λαγαρίας] / Ο Χρόνος 14134 (22 Ιουλίου 2017), σ. 13 [Δ. 
Μπακιρτζάκης] 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 968. 
Αλ. Μανδηλαρά, Λαογραφία της πολιτικής γελοιογραφίας σε αθηναϊκές εφημερίδες (1974 – 2004). 
Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 333. Βασιλ. Χρυσανθοπούλου, «Από τη λαϊκή λατρεία στην 
τελετουργία και τη θρησκευτική συμπεριφορά: η ‘μεταβαλλόμενη συνέχεια’ των λαογραφικών 
προσεγγίσεων», στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και 
Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 306. Βασιλ. 
Χρυσανθοπούλου, «Από την ευετηρική στην κοινωνική αειφορία: τελετουργίες μύησης εφήβων στον 
εορτασμό των Θεοφανίων στο Τάρπον Σπρίνγκς της Φλόριντα, ΗΠΑ», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – 
Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / 
Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 
(εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 766 σημ. 43, σ. 773. Ρέα 
Κακάμπουρα – Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη, Οπτική Εθνογραφία και Εκπαίδευση. Θεωρητικές 
προσεγγίσεις και διδακτικές προτάσεις. Αθήνα 2018, σ. 92, σ. 169 σημ. 85, σ. 184, σ. 252. π. Θωμάς 
Ανδρέου, Η λατρευτική τιμή των νεομαρτύρων στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. Κομοτηνή 
2018 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 82 σημ. 277, σ. 226 σημ. 823, σ. 271. Μ. Γ. Σέργης, Ο ναός της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Γλινάδο της Νάξου. Ψηφίδες από την ιστορία και τη λαογραφία του. 
Θεσσαλονίκη 2018, σ. 128. Β. Πούχνερ, Θέματα Συγκριτικής Λαογραφίας. Ελλάδα, Βαλκάνια, 
Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 31 σημ. 40, σ. 348. W. Puchner, 
«Zu Typologie und Symbolik sakraler Begehungen. Komparative Überlegungen zu naturräumlichen 
Konsekrationsriten»,  Symposiun «Die Sakralisierung der Landschaft. Indesitznahme, Gestaltung und 
Verwendung im Zeichen der Gegenreformation im Mitteleuropa». Diözesanarchin St. Pölten / 
Seitenstetten, Niederösterreich 2017, σ. 42 σημ. 12. 
 
 
130. Ήθη, έθιμα και τελετουργίες. Λόγοι, πράξεις, ιδεολογίες, νοοτροπίες και 
συμπεριφορές. Θεσσαλονίκη 2018, σσ. 570 (εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. 
Σταμούλη). 
 
Περίληψη: Στα πέντε μέρη του βιβλίου αυτού συγκεντρώνονται παραδοσιακά αλλά και 
νεωτερικά λαογραφικά, καταταγμένα σε κατηγορίες. Ορισμένες μελέτες μάλιστα 
αναφέρονται σε εντελώς σύγχρονα ζητήματα, σε νέες όψεις και μορφές της Θρησκευτικής 
Λαογραφίας, δεδομένου ότι η στροφή του λαού στα έθιμα και στις παραδόσεις, όπως 
παρατηρείται την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για 
εξεύρεση ενός στηρίγματος τελετουργικού σε μια κοινωνική ζωή επιφανειακή και 
ανερμάτιστη, αλλά και για επιστροφή στις ρίζες, ένα αίτημα που συνδέτει στενά με το 
ζήτημα της βιούμενης και προβαλλόμενης πολιτισμικής ταυτότητας. Και είναι αυτό ένα 
αίτημα εντελώς επίκαιρο, αν συνυπολογίσουμε το ότι βιώνουμε καθημερινά έντονες, σε 
προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο, τις συνέπειες της πολιτισμικής 
ομογενοποίησης, την οποία ο παγκοσμιοποιημένος κόσμος μας προσπαθεί να προπαγανδίσει 
και να επιβάλλει. Στο βιβλίο, εξετάζονται όχι μόνο τα έθιμα, αλλά και όψεις των ηθών, των 
ατομικών και προσωπικών στάσεων ζωής και δράσης, που ωστόσο χαρακτηρίζονται από 
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μιας μορφής κανονικότητα. Εξετάζονται ακόμη όχι μόνο τελετουργικές πράξεις, αλλά και 
λόγοι, που μάλιστα στα συγκεγκριμένα παραδείγματα του βιβλίου αφορούν όψεις του 
άσεμνου και του βωμολοχικού, και εντάσσονται στην κατηγορία του «ανίερου – ιερού». 
Παράλληλα δε μελετώνται οι ιδεολογίες, οι νοοτροπίες και οι συμπεριφορές που στηρίζονται 
σε αυτές και τις σχηματοποιούν, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να εντάσσονται οι 
τελετουργίες και τα έθιμα, ώστε να γίνονται κατανοητά και να ερμηνεύονται. Ειδικός 
θεωρητικός λόγος δεν γίνεται, παρά μόνο στην εισαγωγή. Πιστεύω όμως ότι συχνά η θεωρία 
προβάλλει από τα επιμέρους ζητήματα και τον τρόπο της αντιμετώπισης και ερμηνείας τους. 
Όσον αφορά τη μέθοδο, αυτή κατά κανόνα είναι η ίδια σε όλα τα μελετήματα του βιβλίου: 
πρόκειται για την ιστορικοκοινωνική μέθοδο μελέτης των λαογραφικών φαινομένων, 
εμπλουτισμένη, στη φάση της συλλογής του υλικού από την επιτόπια, την αρχειακή και τη 
βιβλιογραφική έρευνα, με στοιχεία ενίοτε και βιωματικής προσέγγισης των φαινομένων, 
ιδιαίτερα των σύγχρονων και νεωτερικών. Διαχρονία και συγχρονία αποτελούν λοιπόν τις 
βασικές συνισταμένες των μελετημάτων, αλλά και η προσπάθεια μιας κοινωνικής θεώρησης 
των εθιμικών και τελετουργικών φαινομένων, αλλά και των ιδεολογιών, των νοοτροπιών και 
των παγιωμένων συμπεριφορών που τις εκφράζουν, στα όρια του ελληνικού παραδοσιακού 
και λαϊκού πολιτισμού. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Κρίσεις: Κιβωτός της Ορθοδοξίας 110 (20 Σεπτεμβρίου 2018), σ. 2 [Π. Μπαΐλης] / 
Παρατηρητής της Θράκης 7651 (18 Σεπτεμβρίου 2018), σ. 11 [Τζ. Κατσαρή] / www. 
laographiki. gr (22 Σεπτεμβρίου 2018) [Γ. Χ. Κούζας] / Σαμιακόν Βήμα 4146 (22 
Σεπτεμβρίου 2018), σ. 9 [Μ. Στεφανάκης] / Παρατηρητής της Θράκης 7682 (31 Οκτωβρίου 
2018), σ. 16 [Νεκτ. Μουρδικούδης] 
 
Αναφορές: Μαρία Μπομποτά, Η αθυροστομία στην Ελλάδα: από την ευφορία στην προσβολή. Αθήνα 
2018 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 134 σημ. 160, σ. 225 σημ. 232,  σ. 288. 
 
 
131. Οι εορτές του Πάσχα στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. Κομοτηνή 2018, 
σσ. 54 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - 4 – ηλεκτρονική έκδοση, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: https: // www. he. 
duth. gr / page / monografies) - Κομοτηνή 2018, σσ. 21 (β΄ εκδ. 
Παρατηρητής της Θράκης - ηλεκτρονική έκδοση, αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα της εφημερίδας : https: // www. paratiritis-news. gr – afieromata). 
 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στον κύκλο των κινητών εορτών του Πάσχα, που 
αρχίζει από τις απόκριες και φτάνει ως την Δευτέρα του αγίου Πνεύματος, μετά την 
Πεντηκοστή, και αποτελεί τον σπουδαιότερο, κατά τη λαϊκή θρησκευτική και λατρευτική 
αντίληψη, κύκλο του ετήσιου εορτολογικού κύκλου. Καθώς μάλιστα εντάσσεται χρονικά 
στην άνοιξη, χαρακτηρίζεται για μια σειρά συμφυρμών προς αρχέγονες λατρευτικές δοξασίες 
και τελετουργικές πρακτικές, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της ελληνορθόδοξης 
λαϊκής λατρείας και παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του ελληνικού λαού, και 
δίνουν στις γιορτές αυτές τον ιδιαίτερο εθιμικό τόνο τους. Από την πλευρά του ετήσιου 
λαϊκού εορτολογικού κύκλου, η άνοιξη αποτελεί μια οριακή και μεταβατική περίοδο. Το 
πέρασμα από την αφορία του χειμώνα στην ανοιξιάτικη βλάστηση, σημαδεύεται από μια 
σειρά πανάρχαιων εθίμων, που κατά κανόνα ανήκουν στον κύκλο της σποράς και της 
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βλάστησης, ορισμένα από τα οποία έχουν ενταχθεί και στο λαϊκό εορτολόγιο των ορθοδόξων 
λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρά την μεγάλη αντίθεση της Εκκλησίας. Στα 
ανοιξιάτικα έθιμα κυριαρχούν οι εθιμικές χαρές της αποκριάς, αλλά και οι πένθιμες ώρες που 
αφιερώνονται στους νεκρούς και στις ψυχές τους, όπως συμβαίνει λ.χ. με τα Ψυχοσάββατα. 
Είναι άλλωστε πανάρχαια η εντύπωση ότι το χθόνιο είναι ταυτοχρόνως και γονιμικό, ότι 
δηλαδή ό,τι σχετίζεται με τους νεκρούς και τις ψυχές του έχει άμεση σχέση με την άνθιση, 
την ευφορία και την καρποφορία της γης, σύμφωνα με την εξομοίωση του σπόρου που 
πέφτει στη γη και κατόπιν καρπίζει με το νεκρό, ο οποίος θάβεται στο χώμα για να 
αναστηθεί. Στον κύκλο αυτών των αντιλήψεων έχουν την ρίζα τους και οι θρησκευτικές 
ιδέες που σχετίζονται με τον νέο θνήσκοντα και αναστημένο θεό, οι οποίες υπάρχουν σε 
πολλούς λαούς της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής, εκεί δηλαδή 
όπου πρωτοδημιουργήθηκε και άνθισε ο ανθρώπινος πολιτισμός. Σύμφωνα μάλιστα με μια 
άποψη, οι ιδέες αυτές, που καθορίζουν τον εθιμικό χαρακτήρα της άνοιξης, δημιουργήθηκαν 
ήδη κατά την πρώϊμη νεολιθική περίοδο, τότε που ο άνθρωπος εγκαταστάθηκε μόνιμα σε 
έναν τόπο και από τροφοσυλλέκτης έγινε τροφοπαραγωγός, καθώς απαντούν μεταφυσικά 
στις αναζητήσεις και τις αγωνίες μιας κατά βάση αγροτοκτηνοτροφικής ανθρώπινης 
κοινωνίας.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
 
132. Traditional and Popular Religiosity in Greece: Customs and Rituals. 
Studies and Aspects on Social and Religious Folkloristics. Belgrade – Athens 
2018, σσ. 351 (έκδ. Institute of Ethnography – Serbian Academy of 
Sciences and Arts / Етнографски институт САНУ – Ed. Poreia). 
 
Περίληψη: Το βιβλίο αυτό ασχολείται με νεωτερικές μορφές και εκδηλώσεις της ελληνικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας, σε μια σειρά επιμέρους κεφαλαίων στην αγγλική γλώσσα, ενώ σε 
επίμετρο δημοσιεύονται τρεις ακόμη μελέτες, δύο σε γερμανική και μία σε ιταλική γλώσσα.  
Όπως είναι γνωστό, στις αστικές ενορίες της εποχής μας δημιουργούνται μια σειρά από 
νεωτερικά θρησκευτικά έθιμα, τα οποία και προσδιορίζουν τη σύγχρονή μας αστική 
θρησκευτικότητα. Ορισμένες από τις πλέον χαρακτηριστικές μορφές των νεοπαγών αυτών 
εθίμων εξετάζουμε στη συνέχεια, που σχετίζονται με τις πανηγύρεις και τις εκδρομές των 
αστικών ενοριών. Η επισήμανση και μελέτη τους, πέρα από τις πολιτισμικές παρουσιάζει και 
ποιμαντικές διαστάσεις, δεδομένου ότι αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις εθιμοταξιών 
και τελετουργιών που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι ιερείς, οι οποίοι κάποτε συμβάλλουν 
καθοριστικά στο σχηματισμό και στην καθιέρωσή τους. Γι’ αυτό και η μελέτη τους 
παρουσιάζει ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι αποτελούν 
εκφράσεις σύγχρονες παλαιών ανθρώπινων συναισθημάτων και επιδιώξεων, εμπλουτισμένες 
όμως με μορφές της νεωτερικής καθημερινότητας. Άλλωστε, νεωτερικές μορφές 
τελετουργιών απαντούν από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα μέχρι και τις μέρες μας, 
σε όλα σχεδόν τα πεδία της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας, πρώτα στα μεγάλα αστικά 
κέντρα, κατόπιν δε στους επαρχιακούς αστικούς δήμους και, τελευταία, και στα πλέον μικρά 
χωριά. Για την εξάπλωση αυτή, υπεύθυνη είναι βεβαίως η τηλεόραση, αλλά και τα 
ηλεκτρονικά μέσα άμεσης και ταχύτατης επικοινωνίας, με τα οποία οι τεχνολογίες αιχμής 
έχουν προμηθεύσει το σύγχρονο άνθρωπο. Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως σημαντικό και 
ενδιαφέρον λαογραφικό φαινόμενο, μέσω του οποίου ανανεώνεται από τελετουργική άποψη 
η εκδήλωση της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του λαού, με την μεταφορά 
μορφών από τις πολυάνθρωπες ενορίες των πόλεων, στις οποίες αυτές είναι βεβαίως 
αναγκαίες και απαραίτητες, στις μικρότερες ενορίες της επαρχίας, όπου οι περισσότεροι 
πιστοί γνωρίζονται μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν μελετώνται παρόμοιες νεωτερικές μορφές, που 
άπτονται τόσο της θρησκευτικής, όσο και της κοινωνικής λαογραφίας, με βάση επιτόπια και 
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βιβλιογραφική έρευνα, και με μια σειρά παραδειγμάτων από τον ελληνικό παραδοσιακό και 
λαϊκό πολιτισμό. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα στην 
διαχρονική της πορεία, και οριοθετούνται οι νέες κατευθύνσεις της ελληνικής λαογραφικής 
έρευνας, που στην πραγματικότητα ανανεώνουν την επιστήμη της λαογραφίας, δείχνοντας 
την επικαιρότητά της ακόμη και για τις σύγχρονες λαϊκές πολιτισμικές μορφές, όπως ο 
προσκυνηματικός τουρισμός, οι μόδες των αμφίων, τα λαϊκά καλλιτεχνήματα που 
συνδέονται με προσκυνηματικά κέντρα, αλλά και οι ετεροπροσδιορισμοί των αλλοδαπών και 
άλλες πολλές ακόμη διαστάσεις της ελληνικής παραδοσιακής καθημερινότητας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 4139 (21 Ιουλίου 2018), σ. 9 [Μ. Στεφανάκης] / Παρατηρητής της 
Θράκης 7678 (25 Οκτωβρίου 2018), σ. 16 [Νεκτ. Μουρδικούδης] 
 
Αναφορές: Ann. Dupuis, «L’ home musombi: la couvades chez les Nzebi (Gabon)», στον τόμο S. 
Lallemand  (επιμ.), Grossesse et petite enfance en Afrique noire et à Madagascar. Paris 2018 (β΄ έκδ.), 
σ. 45 σημ. 5. 
 
Τέχνη του λόγου και ένδυμα. Μελετήματα για την ελληνική λαϊκή τέχνη. 
Θεσσαλονίκη 2019, σσ. 160 + 16 σελ. φωτογραφίες – σε συνεργασία με την 
Νάντια Μαχά-Μπιζούμη (εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη). 
 
Περίληψη: Δύο κείμενα σχετικά με την τέχνη του λόγου και άλλα τρία σχετικά με την 
παραδοσιακή ελληνική ενδυμασία και τα ιερατικά άμφια δημοσιεύονται στον τόμο αυτό. 
Πέντε συνολικά μελέτες, που αποτελούν προϊόν κοινού ερευνητικού μόχθου, και έχουν 
αντιστοίχως ανακοινωθεί σε συνέδρια, ή έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και 
συλλογικούς τόμους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Προηγείται εισαγωγή, και στο τέλος 
παρατίθεται ενδεικτική βιβλιογραφία, ως βάση για τυχόν περαιτέρω έρευνα που θα θελήσουν 
να πραγματοποιήσουν ορισμένοι αναγνώστες. Πρόκειται για μια άυλη και μια τέχνη των 
χεριών, για την τέχνη του λόγου και την τέχνη του ενδύματος, τόσο στην καθημερινή, όσο 
και στην τελετουργική και ιερατική χρήση του, οι οποίες, όπως φαίνεται στην δεύτερη 
μελέτη του τόμου, κάποτε συναντώνται, όπως συμβαίνει με όλα σχεδόν τα επιμέρους του 
λαϊκού πολιτισμού. Δυο τομείς για τους οποίους έχει αναπτυχθεί μια εξαιρετικά πλούσια 
βιβλιογραφία, τόσο στα ελληνικά, όσο και στα διεθνή δεδομένα, οι οποίοι ωστόσο 
παρουσιάζουν ακόμη μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς πολλά επιμέρους στοιχεία τους 
δεν έχουν μελετηθεί αρκούντως. Η παρούσα ερευνητική και συγγραφική συμβολή φιλοδοξεί 
να αποτελέσει αφορμή προβληματισμού και παραπέρα έρευνας για τους φοιτητές και για 
τους μελετητές της Λαογραφίας και του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, που ερευνούν 
συστηματικά ζητήματα του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, συχνά καθοδηγώντας  
ανεπαισθήτως σε επιλογές και λύσεις επιστημονικών προβλημάτων. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
Κρίσεις: www. laographiki. gr (6 Απριλίου 2019) [Γ. Χ. Κούζας] / Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 278-279 [Μαρ. Τριπερίνα] / Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. 633-
634 [Αναγνώστης Παπακυπαρίσσης] / Südost-Forschungen 79 (2020), σ. 578-580 [W. 
Puchner] 
 
Αναφορές: Χρ. Σαταμέτος, Εκκλησιαστικά αφηγήματα και μουσειακές πολιτικές: τα εκκλησιαστικά 
μουσεία της Θράκης ως τόποι μνημονικών επιτελέσεων. Κομοτηνή 2019 (μεταπτ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 97 
σημ. 312, σ. 107. Ευγ. Πολύζου, Μύθοι – θρύλοι: η απόδοση της γυναικείας υπερφυσικής μορφής στην 
ψηφιακή αφήγηση και εκπαίδευση. Αθήνα 2019 (μεταπτ. διατρ.: ΕΑΠ – Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας), σ. 112. Θαν. Κούγκουλος, «Καπνίζοντας στην Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα: 
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μαρτυρίες από το ελληνικό μυθιστόρημα των ‘Απόκρυφων’», στον τόμο Άγγ. Παλληκίδης (επιμ.), 
Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ο καπνός στην ιστορία: οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτισμικές προσεγγίσεις» (Καβάλα, 7 – 9 Δεκεμβρίου 2018). Καβάλα 2020, έκδ. Ινστιτούτο 
Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού, σ. 335 σημ. 13. Μαρία Αλεξίου, Οι Σαράντα Εκκλησιές 
της Ανατολικής Θράκης στις Ηθογραφίες του Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου. Κομοτηνή 2020 (μεταπτ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 75. Ν. Μαχά, «Η συνομιλία Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη μελέτη 
του παραδοσιακού και σύγχρονου ενδύματος», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ο σύγχρονος 
Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός: μεταξύ Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Πρακτικά 
Επιστημονικής Ημερίδας αφιερωμένης στον Ομότιμο Καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη. Κομοτηνή 2020 
(εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 10 / εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»), σ. 81 σημ. 3, σ. 87 σημ. 35, 
σ. 89 σημ. 41, 42. Στ. Στρωματιάς, Η έρευνα του λαϊκού πολιτισμού της Φθιώτιδας στο πλαίσιο των 
ελληνικών τοπικών λαογραφικών σπουδών: κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και έθιμα. Λαϊκές τέχνες (μέσα 
19ου αι. – αρχές 21ου αι.). Ιωάννινα 2021 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 343. Μαρ. 
Βρέλλη-Ζάχου, «Παραδοσιακές λαϊκές τέχνες στον Ελλαδικό χώρο. Άνθρωποι και επαγγέλματα. 
Παρόν – παρελθόν – μέλλον», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Αλ. Καπανιάρης 
(επιμ.), Ελληνική Λαϊκή Τέχνη: παλαιότερες θεματικές με σύγχρονες προσεγγίσεις 1. Βόλος 2021, εκδ. 
ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας – 11 / εκδ. Ιδιόμελον, σ. 67 σημ. 6. Γ. Στούκης, « Το εργαστήριο εκκλησιαστικής 
χρυσοκεντητικής της Ι. Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου – Πελαγίας (20ός – 21ος αιώνας)», στον τόμο 
Μ. Γ. Βαρβούνης – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Αλ. Καπανιάρης (επιμ.), Ελληνική Λαϊκή Τέχνη: παλαιότερες 
θεματικές με σύγχρονες προσεγγίσεις 2. Βόλος 2021, εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
- Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 12 / εκδ. Ιδιόμελον, σ. 37 σημ. 14. N. 
Macha-Bizoumi, «Les costumes régionaux de la Grèce, preuves matérielles d’ une ‘osmose 
interculturelle’», στον τόμο Chr. Corbier – Vassil. Mavroidakou-Castellana – Pan. Anagnostou (επιμ.), 
Les Voyage de Musiciens. Deux siècles d’ échanges franco-grecs. Paris 2021, σ. 98 σημ. 5, σ. 228. 
 
 
142. Τα Ορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και ο Μητροπολίτης Σάμου και 
Ικαρίας Ειρηναίος Παπαμιχαήλ. Θεσσαλονίκη 2019, σσ. 526 – σε 
συνεργασία με τον Παν. Τζουμέρκα (εκδ. Ιερά Μητρόπολις Σάμου και 
Ικαρίας / Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών 
- Σειρά: Επιστημονικών Μελετημάτων - 4 – εκδ. οίκος Δ. Κυριακίδη). 
 
Περίληψη: Το «Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών» της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών ιδρύθηκε με σκοπό την φροντίδα, διάσωση, 
καταγραφή, μελέτη και έκδοση των αρχειακών τεκμηρίων και των κειμηλίων Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, με την μεγάλη και μακραίωνη ιστορική και πολιτισμική 
παράδοση. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα τέταρτη κατά σειρά έκδοσή του, αναφέρεται στις 
σχέσεις του αοιδίμου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίου με τα πρεσβυγενή 
ορθόδοξα πατριαρχεία, επί τη βάσει αρχειακών τεκμηρίων που σώζονται στο αρχείο του, το 
οποίο διαφυλάσσεται στο εν λόγω ερευνητικό ίδρυμα. Ο Σάμου Ειρηναίος υπήρξε σημαντική 
εκκλησιαστική προσωπικότητα της εποχής του, με γνώσεις, κύρος και προσφορά μοναδική 
στην Εκκλησία και το Γένος. Τα κείμενά του για τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και 
Αντιοχείας, φανερώνουν έναν οξυδερκή νου, με πλήρη επίγνωση των ιδιαιτέρων συνθηκών 
κάθε Εκκλησίας, της ιστορίας και των προβλημάτων της. Και είναι απολύτως 
χαρακτηριστικό το ότι τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αντιοχείας, αναγνωρίζοντας τη 
θετική συμβολή του στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που τα απασχολούσαν, τον 
περικόσμησαν με τις ανώτατες τιμητικές διακρίσεις τους. Η μετά χείρας έκδοση προσφέρει 
υλικό για τον εκκλησιαστικό ιστορικό, παραλλήλως δε αναδεικνύει τον αρχειακό πλούτο που 
το «Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών» διασώζει και μελετά 
και προβάλλει τη φυσιογνωμία ενός πεπνυμένου ιεράρχη της Σάμου, που κατέλειπε μνήμη 



 285 

αγαθή τόσο στο ποίμνιό του, όσο και στη συνείδηση και το πλήρωμα της Εκκλησίας 
ευρύτερα. Παραλλήλως δε προσφέρει υπομνηματισμένο και σχολιασμένο υλικό στον 
μελλοντικό ερευνητή της σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας του 20ού αιώνα. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
Κρίσεις: samiakonvima. blogspot. gr (4 Ιουλίου 2019) [Μ. Στεφανάκης] / Φως Φαναρίου – 
https:// fanarion. blogspot. com – (4 Ιουλίου 2019) [Παν. Ανδριόπουλος] / www. news-24. gr 
(5 Ιουλίου 2019) [Ν. Ορφανός] / aegaio. blogspot. gr. (6 Ιουλίου 2019) [Γ. Νέγρης] / 
efpalinos. blogspot. com  (5 Ιουλίου 2019) [Μαν. Βασιλειάς] / my – samos. blogspot. gr (7 
Ιουλίου 2019) [Ν. Ορφανός] / Πεμπτουσία. www. pemptousia.gr (6 Ιουλίου 2017) [Ν. Κόιος] 
/  www. imsamou. gr (7 Ιουλίου 2019) [π. Αμφιλόχιος Φλεβάρης] / Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος 
ο Γραικός. www. orthodoxianewsagency. gr (7 Ιουλίου 2019) [Παν. Ανδριόπουλος] / 
Κιβωτός της Ορθοδοξίας 152 (11 Ιουλίου 2019), σ. 10 [Π. Μπαΐλης] / Σαμιακόν Βήμα 4192 
(10 Αυγούστου 2019), σ. 2 [Γερ. Κοσμάτος] / Μεταμόρφωσις 24: 220 (2019), σ. 39 [π. 
Σωτήριος Κοσμόπουλος] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 285-286 [Γ. Χ. 
Κούζας] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 298-305 [Χρ. Λάνδρος] / Απόπλους 
81-82 (2019), σ. 206-208 [Χρ. Λάνδρος] / Σαμιακόν Βήμα 4219 (29 Φεβρουαρίου 2020), σ.  
5 [Ν. Ορφανός] 
 
Αναφορές: Αγγ. Χατζημιχάλη, «Η Σάμος και ο Ειρηναίος», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-2020), 
σ. 134 σημ. 2. Χρ. Μπαλόγλου, «Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας και Κομοτηνής, Ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών Χρύσανθος Φιλιππίδης, ο από Τραπεζούντος. Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας (Κομοτηνή 
27-28 Μαΐου 2016), Κομοτηνή 2018», Αρχείον Πόντου 59 (2019), σ. 347 σημ. 9. Παν. Τζουμέρκας, Ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος και η Εκκλησία Αλεξανδρείας. Κατερίνη 2020, 
εκδ. Μάτι, σ. 22 σημ. 1, σ. 30 σημ. 17, σ. 53-54 σημ. 63, σ. 332. Αλ. Βαρβούνης, Η προσωπικότητα 
του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίου: θεολογική και εθνική δράση. Πάτρα 2021 (μεταπτ. 
διατρ.: ΕΑΠ), σ. 137. Αλ. Βαρβούνης, «Το συγγραφικό έργο του Μητροπολίτου Ειρηναίου, όπως αυτό 
έχει καταγραφεί στους πέντε τόμους των Μελετημάτων του», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 
2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 14 σημ. 8, σ. 23 σημ. 31, σ. 31 σημ. 55. Παν. 
Τζουμέρκας, «Ένα δυσάρεστο επεισόδιο μεταξύ του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Τιμοθέου και του 
Μητροπολίτου Σάμου Ειρηναίου το 1944», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η 
Επανάσταση του 1821, σ. 179 σημ. 1, σ. 180 σημ. 3, σ. 181 σημ. 9, σ. 182 σημ. 10, σ. 183 σημ. 12, σ. 
192 σημ. 34, 35, σ. 193 σημ. 37, σ. 194 σημ. 38, 39, 40, σ. 196 σημ. 42, σ. 197 σημ. 46, σ. 198 σημ. 
49, σ. 200 σημ. 51, σ. 204 σημ. 55, σ. 205 σημ. 56. 
 
 
143. Εισαγωγή στην Αστική Λαογραφία. Θεωρητικές προσεγγίσεις – 
μεθοδολογία – θεματικές. Αθήνα 2019, σσ. 458 – σε συνεργασία με τον Γ. Χ. 
Κούζα (εκδ. Παπαζήση). 
 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται μια προσπάθεια εισαγωγής στην θεωρία, την 
μεθοδολογία και τις θεματικές του κλάδου της «αστικής Λαογραφίας», με βάση τα 
σπουδαιότερα έργα της πλούσιας και ραγδαία αναπτυσσόμενης σχετικής ελληνικής και ξένης 
βιβλιογραφίας. Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση όλων όσοι ασχολούνται με τη Λαογραφία 
στον τόπο μας, ότι από τη δεκαετία του ’90 ήδη ο κλάδος της αστικής λαογραφίας έχει 
πραγματοποιήσει πραγματικά άλματα, χάρη στην έρευνα και το συγγραφικό έργο ορισμένων 
Ελλήνων λαογράφων. Έτσι, όσα προδρομικά είχε κατά το παρελθόν διαπιστώσει ο Δημ. 
Λουκάτος, κυρίως δε όσα συστηματικότερα, θεωρητικά μέσω των βιβλίων του και έμπρακτα 
μέσω των διδακτορικών διατριβών που επέβλεψε και εισηγήθηκε είχε εμφατικά τονίσει ο 
Μιχ. Μερακλής, άρχισαν πλέον να λαμβάνουν ουσιαστική και συγκεκριμένη μορφή. Με τον 
τρόπο αυτό, ο κλάδος της αστικής λαογραφίας άρχισε να διεκδικεί τη θέση του στον κόσμο 
της ελληνικής λαογραφικής έρευνας. Πολλές επιμέρους μελέτες, αλλά και σημαντικά 
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θεωρητικά κείμενα, είδαν από τότε το φως της δημοσίευσης. Από την άλλη πλευρά, οι 
ερευνητές προχώρησαν την έρευνα και προς την κατεύθυνση των νεωτερικών μορφών της 
λαογραφίας, προς τον σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό των αστικών κέντρων, ή της αστικής 
φυσιογνωμίας και ταυτότητας. Αυτές οι επιστημονικές εξελίξεις δημιούργησαν την ανάγκη 
συγγραφής ενός θεωρητικού και εισαγωγικού έργου στον κλάδο της αστικής λαογραφίας, 
μέσα από το οποίο οι φοιτητές και οι νέοι ερευνητές να εισάγονται στην ουσία, τη θεωρία, τη 
μέθοδο και τις θεματικές του σημαντικού αυτού κλάδου της επιστήμης της λαογραφίας. 
Δεδομένου μάλιστα ότι ο κλάδος αυτός στην εξέλιξή τους έχει αναπτύξει έναν μάλλον 
γόνιμο επιστημονικό διάλογο με την εθνολογία, την κοινωνική και την πολιτισμική 
ανθρωπολογία, αλλά και την κοινωνιολογία, στη βιβλιογραφία των οποίων υπάρχουν αρκετά 
ανάλογα εισαγωγικά κείμενα, η ανάγκη για τη συγγραφή και δημοσίευση μιας ενημερωμένης 
και σύγχρονης εισαγωγής στην αστική λαογραφία καθίσταται ανάγκη επιτακτική. Διάλογο 
τον οποίο η παρούσα εισαγωγή φιλοδοξεί να συνεχίσει και να επεκτείνει. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, 
σ. 334-335 [Μαρ. Τριπερίνα] 
 
Αναφορές: Κασσιανή – Μαρία Κονταξή, Αναπαραστάσεις του γυναικείου φύλου σε εφημερίδες της 
πόλης του Αγρινίου κατά την περίοδο 1950 – 1985. Λαογραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση. Αθήνα 
2020 (διδ. διατρ: ΕΚΠΑ), σ. 273. Ν. Μαχά, «Η συνομιλία Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας στη μελέτη του παραδοσιακού και σύγχρονου ενδύματος», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης (επιμ.), Ο σύγχρονος Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός: μεταξύ Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας αφιερωμένης στον Ομότιμο Καθηγητή Μηνά Αλ. 
Αλεξιάδη. Κομοτηνή 2020 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 10 / εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»), σ. 83 σημ. 
15. Αλ. Μανδηλαρά, Η λειτουργικότητα λαογραφικών στοιχείων σε πολιτικές γελοιογραφίες του 
αθηναϊκού τύπου, Αθήνα 2020, εκδ. Γρηγόρη – Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου, αρ. 16, σ. 
30 σημ. 44, σ. 301. Στ. Στρωματιάς, Η έρευνα του λαϊκού πολιτισμού της Φθιώτιδας στο πλαίσιο των 
ελληνικών τοπικών λαογραφικών σπουδών: κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και έθιμα. Λαϊκές τέχνες (μέσα 
19ου αι. – αρχές 21ου αι.). Ιωάννινα 2021 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 342. Μυρ. 
Ευσταθιάδου, «Τα λαογραφικά στοιχεία της εφημερίδας Εποχή της Τραπεζούντας (1918 – 1921)», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Ρέα Κακάμπουρα – Μυρ. Ευσταθιάδου (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου Λαογραφίας «Λαϊκή παράδοση του Πόντου από το παρελθόν στο παρόν 
(Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019) - Αρχείον Πόντου 61 (2021), σ. 148 σημ. 32. Γ. 
Μιχαήλ, «Τι είναι η Λαογραφία», Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. 520 σημ. 21. Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, 
«Παραδοσιακές λαϊκές τέχνες στον Ελλαδικό χώρο. Άνθρωποι και επαγγέλματα. Παρόν – παρελθόν – 
μέλλον», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Αλ. Καπανιάρης (επιμ.), Ελληνική Λαϊκή 
Τέχνη: παλαιότερες θεματικές με σύγχρονες προσεγγίσεις 1. Βόλος 2021, εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 11 / εκδ. 
Ιδιόμελον, σ. 64 σημ. 4. Αφρ. Νουνανάκη, Ελληνικοί αστικοί θρύλοι στο διαδίκτυο. Αθήνα 2021 (διδ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 838. Ευάγγ. Βαλασιάδης, Λαϊκός πολιτισμός, ψηφιακό παιχνίδι και η συμβολή τους 
στην ενίσχυση της τοπικής συνείδησης των μαθητών Δημοτικού του Δήμου Γαλατσίου, Ρόδος 2021 (διδ. 
διατρ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου), σ. 310. 
 
 
144. Κοινωνικές, τελετουργικές και πολιτισμικές όψεις του σύγχρονου λαϊκού 
πολιτισμού της Σάμου. Θεσσαλονίκη 2020, σσ. 606 (εκδ. οίκος Κ. & Μ. 
Αντ. Σταμούλη). 
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Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό γίνεται προσπάθεια μελέτης του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού 
της Σάμου, από τη σκοπιά της νέας ελληνικής λαογραφίας. Για να επιτευχθεί αυτό, 
χρησιμοποιήθηκαν βεβαίως μεθοδολογικά και θεωρητικά – ερμηνευτικά εργαλεία και από 
συγγενείς της Λαογραφίας επιστήμες, όπως η Κοινωνική Ανθρωπολογία και η 
Κοινωνιολογία. Ωστόσο η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε και συντέθηκε ως μια καθαρώς 
λαογραφική ανάγνωση και προσπάθεια ερμηνείας του νεωτερικού και μετανεωτερικού 
λαϊκού πολιτισμού του νησιού, όπως αυτός διαμορφώνεται από τις νέες οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες, από την κυριαρχία των τουριστικών εκμεταλλεύσεων, την δράση των 
συλλόγων, την παρουσία των αποδήμων Σαμίων, αλλά και με βάση τις σύγχρονες 
διαδικασίες διαχείρισης του παλαιότερου πολιτισμικού αποθέματος, την εισαγωγή νέων 
πολιτισμικών προτύπων, την φολκλοριστική αναβίωση και την δημιουργία νεωτερικών 
μορφών λαϊκού πολιτισμού. Με δυο λόγια, υπό το κράτος των εξελίξεων και των 
επιδράσεων που φέρνει η πολιτισμική παγκοσμιοποίηση και τα παράγωγά της, όπως η 
εκκοσμίκευση και η απομάγευση του κόσμου, η διολίσθηση από την τελετουργικότητα στην 
κοινωνικότητα και η μυθοποίηση του παρελθόντος. Όσα περιλαμβάνονται στις σελίδες του 
βιβλίου αυτού είναι προϊόντα συστηματικής και συνεχούς βιωματικής και συμμετοχικής 
ενίοτε παρατήρησης και έρευναςτων εκδηλώσεων του νεωτερικού σαμιακού λαϊκού 
πολιτισμού, με συνδυασμό της emic και της etic προσέγγισης, από τα μέσα της δεκαετίας του 
’90 ως και τις μέρες μας. Μιας παρατήρησης η οποία σε συνδυασμό με την αποδελτίωση 
τοπικών πηγών και την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας οδήγησε στη συνειδητοποίηση 
των εκάστοτε ερευνητικών ζητουμένων, και στην ερμηνευτική προσέγγισή τους. Γι’ αυτό και 
τα γραφόμενα εδώ μπορούν να θεωρηθούν case study, με εφαρμογή σε ανάλογες 
περιπτώσεις και άλλων ελληνικών τόπων.        
 
Σημείωση: Το βιβλίο αυτό τιμήθηκε το 2020 με το «Βραβείο Λυσιμάχου Καυταντζόγλου» από 
την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Βλ. σχετικά https:// www.he.duth.gr / el / 
activity / kaytantzogleio-vraveio-filosofikis-sholis-ekpa-aponemithike-kathigiti-tmimatos-istorias 
και http:// www.deanphil.uoa.gr / klhrodotimata / kaytantzogleio-brabeio / anakoinoseis - 
kaytantzogleioy. html. Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και 
ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 4235 (18 Ιουλίου 2020), σ. 6 [Μ. Στεφανάκης] / www. laographiki, 
gr (20 Ιουλίου 2020) [Αφρ. Νουνανάκη] / www.palo.gr (23 Ιουλίου 2020) [Μ. Γιαννούτσος] 
/ www.samiakonvima.gr (23 Ιουλίου 2020) [Μ. Στεφανάκης] / aegaio.blogspot.com (22 
Ιουλίου 2020) [Γ. Νέγρης] / Παρατηρητής της Θράκης 8106 (1 Αυγούστου 2020) σ. 7 [Νεκτ. 
Μουρδικούδης] / Σαμιακόν Βήμα 4239 (15 Αυγούστου 2020), σ. 2 [Γερ. Κοσμάτος] / 
Σαμιακόν Βήμα 4247 (24 Οκτωβρίου 2020), σ. 9 [Ν. Ορφανός] / Σαμιακόν Βήμα 4250 (14 
Νοεμβρίου 2020), σ. 5 [Γ. Κ. Αγγελινάρας] / Απόπλους 85-86 (2020), σ. 179-183 [Χρ. 
Λάνδρος] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 
1821, σ. 335 [Μαρ. Τριπερίνα] 
 
 
145.  Folklore and Ethnography in Greece. Studies on Greek Popular 
Culture. Athens 2020, σσ. 356 (εκδ. Ηρόδοτος – σειρά Laographia XIX. 
Edenda curat M. G. Meraklis). 
 
Περίληψη: Στο βιβλίο αυτό, μετά την εισαγωγή, συγκεντρώνονται δεκαεπτά μελέτες 
γραμμένες σε αγγλική γλώσσα, δημοσιευμένες, υπό δημοσίευση ή αδημοσίευτες, που 
αναφέρονται σε ζητήματα λαογραφίας και εθνογραφίας του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. 
Ορισμένες μάλιστα από αυτές αποτελούν αντικείμενο κοινής ερευνητικής και συγγραφικής 
δραστηριότητας και προσπάθειας με συναδέλφους (Αλ. Καπανιάρης, Γ. Κούζας, Ν. Μαχά, 
Ν. Ροδοσθένους). Κάποιες μελέτες του τόμου αναφέρονται σε ζητήματα της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (e – learning) της Λαογραφίας και της Αρχειακής Εθνογραφίας, καθώς και σε 

http://www.palo.gr/
http://www.samiakonvima.gr/
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συναφή ερευνητικά προγράμματα, με τα προβλήματα που τίθενται και τις λύσεις που 
δόθηκαν. Άλλες αναφέρονται σε έθιμα και τελετουργίες, στις επιδράσεις του τουρισμού στον 
σύγχρονο ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, σε νεωτερικά είδη του έντεχνου λαϊκού λόγου και στον 
κλάδο της θρησκευτικής λαογραφίας, στην εξέλιξη της μελέτης της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας και στα σπουδαιότερα πορίσματα της μελέτης αυτής όπως διεξάγεται 
σήμερα από τους Έλληνες λαογράφους. Επίσης υπάρχουν εργασίες και για την εξέλιξη της 
βιβλιογραφίας σχετικά με τη λαογραφική μελέτη των Πομάκων της Θράκης και, εισαγωγικά, 
για την εξέλιξη και τους προσανατολισμούς των ελληνικών λαογραφικών σπουδών κατά τον 
21ο αι. Οι μελέτες που συγκεντρώνονται στον τόμο αυτό φανερώνουν την πρόοδο, την 
εξέλιξη και τους θεωρητικούς, μεθοδολογικούς και ερευνητικούς δρόμους που ακολουθεί η 
ελληνική Λαογραφία κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 4235 (8 Αυγούστου 2020), σ. 6 [Μ. Στεφανάκης] / www. 
laographiki, gr (6 Αυγούστου 2020) [Γ. Κούζας] / Παρατηρητής της Θράκης 8108 (18 
Αυγούστου 2020), σ. 8 [Κ. Μαρκενδούδης] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η 
Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 336 [Μαρ. Τριπερίνα] 
 
 
146. Νεωτερικές μορφές διαχείρισης των τελετουργιών του «κύκλου της 
ζωής». Η περίπτωση των «Γραφείων Διοργάνωσης Τελετών». Λαογραφική 
μελέτη. Αθήνα 2021, σσ. 208 (εκδ. Κλειδάριθμος). 
 
Περίληψη: Οι αλλαγές που οι συνθήκες του νεωτερικού αστικού πολιτισμού μας επιφέρουν 
στην καθημερινότητα, στα έθιμα και τις τελετουργίες μας, αποτελούν πρόσφορο πεδίο 
λαογραφικής έρευνας. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, η ελληνική λαογραφική έρευνα έχει 
στραφεί σε παρόμοια ζητήματα, με αποτέλεσμα η ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία να 
πλουτίζεται διαρκώς με ανάλογες μελέτες, κάτι που οριοθετεί και τις δυνατότητες του 
εκσυγχρονισμού αλλά και των σύγχρονων προσανατολισμών της επιστήμης μας. Στην 
παρούσα μελέτη εξετάζονται οι επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στις βασικές και οριακές 
στιγμές του κύκλου της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή στη γέννηση – ειδικότερα μάλιστα στη 
βάπτιση -, στο γάμο και στον θάνατο. Η έρευνα και μελέτη της σχετικής ξένης 
βιβλιογραφίας, έδειξε ότι ανάλογα φαινόμενα έχουν επισημανθεί τόσο στην βάπτιση, όσο και 
στο γάμο, και η επέκταση της αναζήτησης υλικού, κυρίως ηλεκτρονικού και διαδικτυακού 
και στην αντίστοιχη ελληνική πραγματικότητα φανέρωσε ότι εδώ και κάποια χρόνια, ιδίως 
από τα τέλη του 20ού και βεβαίως κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 21ου αι., παρόμοια νέα 
εθιμικά και τελετουργικά φαινόμενα αποτελούν πλέον συνήθη πρακτική και για τον ελληνικό 
λαό. Παραλλήλως δε, η έρευνα έδειξε ότι από την σκοπιά της ελληνικής Λαογραφίας τα 
φαινόμενα αυτά δεν είχαν μελετηθεί επαρκώς, ή είχαν παντελώς παραθεωρηθεί. Και είναι 
αυτό το κενό που αποσκοπεί αν όχι να καλύψει, πάντως να επισημάνει η παρούσα μελέτη, 
θέτοντας τη βάση για την ένταξή τους στη θεματολογία της ελληνικής Αστικής Λαογραφίας, 
και ταυτοχρόνως ανοίγοντας τη σχετική επιστημονική συζήτηση. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
Κρίσεις: Κιβωτός της Ορθοδοξίας 238 (18 Μαρτίου 2021), σ. 10 [Π. Μπαΐλης] / www. 
laographiki. gr (20 Μαΐου 2021) [Γ. Κούζας] / Παρατηρητής της Θράκης 8297 (22 Μαΐου 
2021), σ. 8 [Κ. Μαρκενδούδης] / www. samiakonvima. gr (11 Ιουνίου 2021) [Μ. 
Στεφανάκης] / Σαμιακόν Βήμα 4301 (20 Νοεμβρίου 2021), σ. 2 [Γερ. Κοσμάτος] / Δελτίο 
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Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 336-337 [Μαρ. 
Τριπερίνα] 
 
Αναφορές: Αφρ. Νουνανάκη, Ελληνικοί αστικοί θρύλοι στο διαδίκτυο. Αθήνα 2021 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 838. 
 
 
147. Σύγχρονες ελληνικές ευχετήριες κάρτες. Λαογραφική μελέτη. Αθήνα 
2021, σσ. 216 – σε συνεργασία με τον Μηνά Αλ. Αλεξιάδη (εκδ. Ινστιτούτο 
του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα). 
 
Περίληψη: Η παρούσα μελέτη στηρίχθηκε στο υλικό του αρχείου του πρώτου από τους 
συγγραφείς, ο οποίος επί χρόνια συνέλεγε ελληνικές ή χρησιμοποιημένες στην Ελλάδα 
κάρτες, με σκοπό τη συνολικότερη λαογραφική μελέτη τους. Στηρίχθηκε επίσης στη μελέτη 
της σχετικής πλούσιας διεθνούς βιβλιογραφίας, δεδομένου ότι οι κάρτες αποτέλεσαν μέχρι 
σήμερα προσφιλές θέμα της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής, κυρίως, λαογραφίας, στα 
πλαίσια της μελέτης των νεωτερικών μορφών και εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού, Και 
τούτο επειδή πέρα από την εθιμική χρήση τους και τις τυχόν συναισθηματικές διαστάσεις 
της, αποτελούν και πεδίο έρευνας για την γενικότερη επίδραση του «ψηφιακού 
μετασχηματισμού» της κοινωνίας μας, και των επιδράσεών του σε καθιερωμένες ήδη μορφές 
συλλογικής έκφρασης και δράσης. Αν εξαιρέσει κανείς σποραδικές αναφορές στη 
λαογραφική βιβλιογραφία, η λαογραφική μας έρευνα δεν έχει ασχοληθεί, μέχρι σήμερα, 
μεθοδικά και οργανωμένα με τις ευχετήριες κάρτες, τα ευχετικά τους κείμενα, τις ποικίλες 
διακοσμήσεις τους, αλλά και την τελετουργία της αποστολής και ανταλλαγής τους. πρόκειται 
για ένα νεωτερικό λαογραφικό φαινόμενο, που εντάσσεται στα όρια της αστικής λαογραφίας, 
το οποίο δεν έχει αρκούντως μέχρι σήμερα μελετηθεί από την σύγχρονη ελληνική 
λαογραφική έρευνα. Το κενό αυτό αποσκοπεί η καλύψει η παρούσα μελέτη. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
Κρίσεις: www. laographiki. gr (20 Μαΐου 2021) [Γ. Κούζας] / Παρατηρητής της Θράκης 
8297 (22 Μαΐου 2021), σ. 8 [Κ. Μαρκενδούδης] / www. karpathiakanea. gr (28 Μαΐου 2021) 
[Μαν. Διμελάς] / www. samiakonvima. gr (11 Ιουνίου 2021) [Μ. Στεφανάκης] / Σαμιακόν 
Βήμα 4295 (9 Οκτωβρίου 2021), σ. 3 [Γερ. Κοσμάτος] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 
2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 337 [Μαρ. Τριπερίνα] 
 
 
148. Σαμιακά. Μελέτες για τον λαϊκό πολιτισμό και την ιστορία της Σάμου. 
Αθήνα 2021, σσ. 724 (εκδ. Ηρόδοτος – σειρά Laographia XX. Edenda curat 
M. G. Meraklis). 
 
Περίληψη: Οι μελέτες που περιλαμβάνονται στον μετά χείρας τόμο, αποτελούν προϊόντα 
μακράς και συστηματικής ερευνητικής επιστημονικής ενασχόλησης με την ιστορία και τον 
πολιτισμό της Σάμου. Αποτελούν δηλαδή τον καρπό της βιβλιογραφικής, αρχειακής και 
επιτόπιας έρευνας στα μνημεία, τα αρχεία και τη βιβλιογραφία της Σάμου, σε συνδυασμό με 
την βιωματική προσέγγιση των λαογραφικών και πολιτισμικών φαινομένων, αλλά και την 
επιτόπια λαογραφικά έρευνα που χρόνια διεξάγω στα χωριά και τους οικισμούς του νησιού. 
Και φυσικά συνιστούν όψεις μόνο μιας συστηματικής και οργανωμένης προσέγγισης, η 
οποία έχει ήδη αποδώσει πολλά έργα, ενώ πολλά ακόμη βρίσκονται στο στάδιο της σύνθεσης 
και της συγγραφής. Οι άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφονται οι μελέτες του τόμου 
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είναι η νεώτερη ιστορία και ο λαϊκός πολιτισμός της Σάμου, τα μνημεία και η παράδοση του  
νησιού, που αποτελούν αντικείμενο αυτών που ονομάζουμε «σαμιακές σπουδές», και για τις 
οποίες πολλά και διάφορα έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια. Έτσι στον τόμο αυτό 
περιλαμβάνονται μελέτες για ζητήματα του λαϊκού πολιτισμού (αγγειοπλαστική, ήθη και 
έθιμα, τελετουργίες) και της εκκλησιαστικής παράδοσης του νησιού (μνημειακή τοπογραφία 
και ιστορικά της τοπικής Εκκλησίας, κατά την περίοδο της Ηγεμονίας της Σάμου, 1834-1912, 
τόσο σχετικά με τους ναούς, όσο και όσον αφορά τα πρόσωπα, και ιδιαίτερα ορισμένους από 
τους Μητροπολίτες του νησιού, κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα), που 
αξιοποιώντας τις διαθέσιμες αρχειακές και βιβλιογραφικές αναφορές φέρνουν στο φως νέα 
στοιχεία και εμπλουτίζουν τις υπάρχουσες γνώσεις για την ιστορία και τον πολιτισμό της 
Σάμου. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
Κρίσεις: Παρατηρητής της Θράκης 8297 (22 Μαΐου 2021), σ. 8 [Κ. Μαρκενδούδης] / www. 
samiakonvima. gr (9 Ιουνίου 2021) [Μ. Στεφανάκης] / Σαμιακόν Βήμα 4293 (25 Σεπτεμβρίου 
2021), σ. 2 [Γερ. Κοσμάτος] / Απόπλους 89-90 (2021). Αφιέρωμα στον Γιώργο Κ. Αγγελινάρα, 
σ. 203-205 [Χρ. Λάνδρος] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η 
Επανάσταση του 1821, σ. 337-338 [Μαρ. Τριπερίνα] 
 
 
149. Γεωργίου Κλεάνθη, Ποιήσεις. Τα νέα ευρήματα (εισαγωγή – έκδοση 
κειμένων – σχόλια: Μ. Γ. Βαρβούνης – Δημ. Ν. Στρατηγόπουλος). Αθήνα 
2021, σσ. 295 (εκδ. Ηρόδοτος – σειρά Ιδέες και Έρευνα). 
 
Περίληψη: Στον τόμο αυτό περιλαμβάνεται η έκδοση των νέων αποκτημάτων των έργων 
του Γεωργίου Κλεάνθη, που προέρχονται από το αρχείο του ποιητή, ή ό,τι διασώθηκε από 
αυτό στο αρχείο του γιού του Λογοθέτη Λυκούργου Μητροπολίτη Σύρου και Τήνου και 
Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αλέξανδρου Λυκούργου. 
Αρχείο που διασώθηκε στα χέρια του απογόνου του Λυκούργου αειμνήστου καθηγητή και 
ακαδημαϊκού Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου. Τα περιεχόμενα του αρχείου αυτού μας 
παραχωρήθηκαν από τον ίδιο, με την ευγενική φροντίδα του ανεψιού του, ομότιμου 
καθηγητή του ΕΜΠ Μιχαήλ Σακελλαρίου. Το υλικό μελετήθηκε, και μετά από τη 
συγκριτική θεώρησή του σε σχέση με τα έργα του Κλεάνθη που συμπεριλαμβάνονται στα 
ήδη εκδομένα Άπαντα του ποιητή αποφασίστηκε να εκδοθούν τα νέα αποκτήματα, ακόμη και 
αν αυτά δεν ήταν ποιήματα ή κείμενα ολόκληρα, αλλά και συμπληρώσεις ή αλλαγές σε 
στίχους ήδη γνωστών ποιημάτων του. Με την έκδοση αυτή, ολοκληρώνεται η έκδοση των 
έργων του Γεωργίου Κλεάνθη, ενός αγωνιστή ποιητή της σαμιακής επανάστασης, ενός 
ποιητικού έργου γραμμένου κυριολεκτικά συχνά στο πεδίο της μάχης, που αποτελεί γνήσια 
φωνή του φρονήματος των Σαμίων αγωνιστών του 1821.  
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
Κρίσεις: www. samiakonvima. gr (25 Ιουλίου 2021) [Μ. Στεφανάκης] / www. samosvoice. 
gr (24 Ιουλίου 2021) [Γ. Αβραμίδης] / www. samos24. gr (24 Ιουλίου 2021) [Ελπ. 
Κατσικογιάννη] / Σαμιακόν Βήμα 4287 (31 Ιουλίου 2021), σ. 6 [Μαν. Στεφανάκης] / 
Σαμιακόν Βήμα 4294 (2 Οκτωβρίου 2021), σ. 2 [Γερ. Κοσμάτος] / Σαμιακόν Βήμα 4299 (6 
Νοεμβρίου 2021), σ. 7 [Αγγ. Χατζημιχάλη] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η 
Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 338 [Μαρ. Τριπερίνα] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 
(2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 339-342 [Αικ. Βαποράκη] 
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Αναφορές: Μιχ. Σακελλαρίου, «Τα δημοσιευμένα έγγραφα του αρχείου Λογοθέτη Λυκούργου», 
Απόπλους 89-90 (2021). Αφιέρωμα στον Γιώργο Κ. Αγγελινάρα, σ. 175. Χρ. Λάνδρος, «Γεώργιος 
Λογοθέτης Λυκούργος ο αδικημένος της Ιστορίας και η ιδεολογία της Σαμιακής Επανάστασης», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 148 σημ. 12, σ. 149, 
σημ. 13. 
 
 
150.  Εκκλησιαστική ζωή και παράδοση στην Ηγεμονία της Σάμου (1834 – 
1912). Η μαρτυρία των πηγών. Θεσσαλονίκη 2022, σσ. 885 – σε συνεργασία 
με τον Παναγιώτη Τζουμέρκα (εκδ. Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας / 
Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών - Σειρά: 
Επιστημονικών Μελετημάτων - 7 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη). 
 
Περίληψη: Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τα πορίσματα μακροχρόνιων αρχειακών και 
βιβλιογραφικών ερευνών σχετικά με την ιστορική πορεία, την διάθρωση, τα πρόσωπα, τους 
θεσμούς και την παράδοση της Εκκλησίας της Σάμου, κατά την διάρκεια της περιόδου της 
Ηγεμονίας της Σάμου (1834 – 1912). Το βασικό αρχειακό υλικό που μελετάται και εκδίδεται 
εδώ, καλύπτει την χρονική περίοδο 1851 / 1852 ως το 1912, δηλαδή το διάστημα ανάμεσα 
στη συστηματική αρχειοθέτηση εγγράφων που αφορούν τις εκκλησιαστικές και 
μοναστηριακές υποθέσεις της Ηγεμονίας και στην ένωση του νησιού με το ελληνικό κράτος. 
Ωστόσο καλύπτονται πολλά και σημαντικά γεγονότα ανάμεσα στο 1834 και το 1851 από την 
σχετική βιβλιογραφία ή δευτερεύουσες πηγές και μαρτυρίες άλλων αρχείων, ενώ η 
εξιστόρηση επεκτείνεται ως το 1913 – 1914, δηλαδή και κατά την περίοδο της Προσωρινής 
Κυβέρνησης της Σάμου. Και τούτο επειδή τότε η διακυβέρνηση γινόταν μεν εν ονόματι του 
Βασιλέως των Ελλήνων, ωστόσο κατά την μεταβατική εκείνη περίοδο, πριν η ένωση 
ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση διοικητικών αρχών του ελληνικού κράτους, πολλοί από 
τους μηχανισμούς και τους θεσμούς της ηγεμονικής διακυβέρνησης παρέμειναν σε ισχύ, 
ιδίως σε τομείς όπως η εκκλησιαστική ζωή και διοίκηση. Για το έργο αυτό, απαιτήθηκε 
μακροχρόνια και συστηματική αρχειακή έρευνα, ιδίως στα ΓΑΚ-Αρχεία Σάμου, όπου 
σώζεται το αρχείο της ηγεμονικής περιόδου. Την έρευνα διεξήγε ο πρώτος εκ των 
συγγραφέων του τόμου, που συνέγραψε επίσης και το πρώτο μέρος της μελέτης, ενώ ο 
δεύτερος ασχολήθηκε με την ταξινόμηση και την μεταγραφή των εγγράφων, τα οποία 
εκδίδονται στο δεύτερο μέρος του τόμου, καθώς και με τα παραρτήματα. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
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I. A. EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΚΔΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΤΟΜΩΝ 

 
1.  Λαϊκά δρώμενα. Παλιές μορφές και σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά 
Συνεδρίου. Αθήνα 1996, σσ. 31 – σε συνεργασία με την Αγγελική Ροβάτσου 
(έκδ. Υπουργείο Πολιτισμού – Διεύθυνση Λαϊκού πολιτισμού / Κέντρο 
Λαϊκών Δρωμένων Κομοτηνής)     
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Demos 33: 1 (1997), σ. 31 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Χρ. Χαλκιαδάκης, Πολιτιστική παραγωγή και «παράδοση»: Η περιπτωσιολογική μελέτη της 
«αναβίωσης του παραδοσιακού γάμου» κοινότητας Κριτσάς. Άρτα 2008 – 2009 (μεταπτ. διατρ.: ΤΕΙ 
Ηπείρου / Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας – Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής), σ. 178. 
Βασιλ. Κακαγιάννη, Το καρναβάλι του Τυρνάβου και το έθιμο του «Μπουρανί». Το ζήτημα της 
πρόσληψης και της διαχείρισής του. Άρτα 2010 (διπλ. εργ.: ΤΕΙ Ηπείρου / Σχολή Μουσικής 
Τεχνολογίας – Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής), σ. 53. 
 
2. Δαμασκηνός Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Ο Ελληνισμός 
της Ροδόπης και η τοπική Εκκλησία. Εθνικοί και πνευματικοί αγώνες. 
Θεσσαλονίκη 1999 
 
3. Σαμιακές Μελέτες 1 (1993-1994), σσ. 359. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Demos 33: 2 (1997), σ. 127 [W. Puchner] / Σαμιακές Μελέτες 7 
(2005-2006), σ. 796-799 [Στ. Κεκρίδης] / Σαμιακή 2110 (7-8-2006), σ. 9 [Μ. Στεφανάκης] / 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ.109 [Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Σαμιακόν Βήμα 3421 (1-3-2004), 
σ. 11 [Μ. Δούκας] / Σαμιακή 1995 (22-3-2004), σ. 3 [Μ. Στεφανάκης] /Η Άλλη Εφημερίδα 8 
(28-2-2004), σ. 5 / Σαμιακός Τύπος 216 (15-3-2004), σ. 8 [Μαρ. Ικαρίου] / Απόπλους 45-46 
(2009), σ. 164-166 [Δ. Θρασυβούλου] / Μεθόριος 35 (2010), σ. 87-88 [Γ. Βοϊκλής] 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, Σάμος: Σελίδες ιστορίας από τα προϊστορικά χρόνια ως τις μέρες μας. Αθήνα 
2012, σ. 212. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 
(2016), σ. 88 σημ. 3. 
 
4. Σαμιακές Μελέτες 2 (1995-1996), σσ. 533. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Demos 33: 2 (1997), σ. 127 [W. Puchner] / Σαμιακές Μελέτες 7 
(2005-2006), σ. 796-799 [Στ. Κεκρίδης] / Σαμιακή 2110 (7-8-2006), σ. 9 [Μ. Στεφανάκης] / 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ.109 [Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Σαμιακόν Βήμα 3421 (1-3-2004), 
σ. 11 [Μ. Δούκας] / Σαμιακή 1995 (22-3-2004), σ. 3 [Μ. Στεφανάκης] /Η Άλλη Εφημερίδα 8 
(28-2-2004), σ. 5 / Σαμιακός Τύπος 216 (15-3-2004), σ. 8 [Μαρ. Ικαρίου] / Απόπλους 45-46 
(2009), σ. 164-166 [Δ. Θρασυβούλου] / Μεθόριος 35 (2010), σ. 87-88 [Γ. Βοϊκλής] 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, Σάμος: Σελίδες ιστορίας από τα προϊστορικά χρόνια ως τις μέρες μας. Αθήνα 
2012, σ. 212. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 
(2016), σ. 88 σημ. 3. 
 
5. Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σσ. 616. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Demos 33: 2 (1997), σ. 127 [W. Puchner] / Σαμιακές Μελέτες 7 
(2005-2006), σ. 796-799 [Στ. Κεκρίδης] / Σαμιακή 2110 (7-8-2006), σ. 9 [Μ. Στεφανάκης] / 
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Παμμακάριστος 10 (2006), σ.109 [Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Σαμιακόν Βήμα 3421 (1-3-2004), 
σ. 11 [Μ. Δούκας] / Σαμιακή 1995 (22-3-2004), σ. 3 [Μ. Στεφανάκης] /Η Άλλη Εφημερίδα 8 
(28-2-2004), σ. 5 / Σαμιακός Τύπος 216 (15-3-2004), σ. 8 [Μαρ. Ικαρίου] / Απόπλους 45-46 
(2009), σ. 164-166 [Δ. Θρασυβούλου] / Μεθόριος 35 (2010), σ. 87-88 [Γ. Βοϊκλής] / 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 765 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, Σάμος: Σελίδες ιστορίας από τα προϊστορικά χρόνια ως τις μέρες μας. Αθήνα 
2012, σ. 212. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 
(2016), σ. 88 σημ. 3. 
 
6. Σαμιακές Μελέτες 4 (1999-2000): Μνήμη Αλέξη Σεβαστάκη, σσ. 565. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Demos 33: 2 (1997), σ. 127 [W. Puchner] / Σαμιακές Μελέτες 7 
(2005-2006), σ. 796-799 [Στ. Κεκρίδης] / Σαμιακή 2110 (7-8-2006), σ. 9 [Μ. Στεφανάκης] / 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ.109 [Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Σαμιακόν Βήμα 3421 (1-3-2004), 
σ. 11 [Μ. Δούκας] / Σαμιακή 1995 (22-3-2004), σ. 3 [Μ. Στεφανάκης] /Η Άλλη Εφημερίδα 8 
(28-2-2004), σ. 5 / Σαμιακός Τύπος 216 (15-3-2004), σ. 8 [Μαρ. Ικαρίου] / Απόπλους 45-46 
(2009), σ. 164-166 [Δ. Θρασυβούλου] / Μεθόριος 35 (2010), σ. 87-88 [Γ. Βοϊκλής] / 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 765-766 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, Σάμος: Σελίδες ιστορίας από τα προϊστορικά χρόνια ως τις μέρες μας. Αθήνα 
2012, σ. 212. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 
(2016), σ. 88 σημ. 3. 
 
7. Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002): Δέκα χρόνια δραστηριότητας του 
«Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου Νικόλαος Δημητρίου», σσ. 449. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Demos 33: 2 (1997), σ. 127 [W. Puchner] / Σαμιακές Μελέτες 7 
(2005-2006), σ. 796-799 [Στ. Κεκρίδης] / Σαμιακή 2110 (7-8-2006), σ. 9 [Μ. Στεφανάκης] / 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ.109 [Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Σαμιακόν Βήμα 3421 (1-3-2004), 
σ. 11 [Μ. Δούκας] / Σαμιακή 1995 (22-3-2004), σ. 3 [Μ. Στεφανάκης] /Η Άλλη Εφημερίδα 8 
(28-2-2004), σ. 5 / Σαμιακός Τύπος 216 (15-3-2004), σ. 8 [Μαρ. Ικαρίου] / Απόπλους 45-46 
(2009), σ. 164-166 [Δ. Θρασυβούλου] / Μεθόριος 35 (2010), σ. 87-88 [Γ. Βοϊκλής] / 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 766-767 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, Σάμος: Σελίδες ιστορίας από τα προϊστορικά χρόνια ως τις μέρες μας. Αθήνα 
2012, σ. 212. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 
(2016), σ. 88 σημ. 3. 
 
8. Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004): Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος κατά 
τον 20ό αιώνα», σσ. 508. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Demos 33: 2 (1997), σ. 127 [W. Puchner] / Σαμιακές Μελέτες 7 
(2005-2006), σ. 796-799 [Στ. Κεκρίδης] / Σαμιακή 2110 (7-8-2006), σ. 9 [Μ. Στεφανάκης] / 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ.109 [Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Σαμιακόν Βήμα 3421 (1-3-2004), 
σ. 11 [Μ. Δούκας] / Σαμιακή 1995 (22-3-2004), σ. 3 [Μ. Στεφανάκης] /Η Άλλη Εφημερίδα 8 
(28-2-2004), σ. 5 / Σαμιακός Τύπος 216 (15-3-2004), σ. 8 [Μαρ. Ικαρίου] / Απόπλους 45-46 
(2009), σ. 164-166 [Δ. Θρασυβούλου] / Μεθόριος 35 (2010), σ. 87-88 [Γ. Βοϊκλής] / 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 767-769 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
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Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, Σάμος: Σελίδες ιστορίας από τα προϊστορικά χρόνια ως τις μέρες μας. Αθήνα 
2012, σ. 212. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 
(2016), σ. 88 σημ. 3. 
 
9. Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006): Αναφορά τιμής στην Αγία Μεγάλη του 
Χριστού Εκκλησία, σσ. 903. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Demos 33: 2 (1997), σ. 127 [W. Puchner] / Σαμιακές Μελέτες 7 
(2005-2006), σ. 796-799 [Στ. Κεκρίδης] / Σαμιακή 2110 (7-8-2006), σ. 9 [Μ. Στεφανάκης] / 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ.109 [Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Σαμιακόν Βήμα 3421 (1-3-2004), 
σ. 11 [Μ. Δούκας] / Σαμιακή 1995 (22-3-2004), σ. 3 [Μ. Στεφανάκης] /Η Άλλη Εφημερίδα 8 
(28-2-2004), σ. 5 / Σαμιακός Τύπος 216 (15-3-2004), σ. 8 [Μαρ. Ικαρίου] / Απόπλους 45-46 
(2009), σ. 164-166 [Δ. Θρασυβούλου] / Μεθόριος 35 (2010), σ. 87-88 [Γ. Βοϊκλής] 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, Σάμος: Σελίδες ιστορίας από τα προϊστορικά χρόνια ως τις μέρες μας. Αθήνα 
2012, σ. 212. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 
(2016), σ. 88 σημ. 3. 
 
10. Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008): Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σσ. 824. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Demos 33: 2 (1997), σ. 127 [W. Puchner] / Σαμιακές Μελέτες 7 
(2005-2006), σ. 796-799 [Στ. Κεκρίδης] / Σαμιακή 2110 (7-8-2006), σ. 9 [Μ. Στεφανάκης] / 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ.109 [Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Σαμιακόν Βήμα 3421 (1-3-2004), 
σ. 11 [Μ. Δούκας] / Σαμιακή 1995 (22-3-2004), σ. 3 [Μ. Στεφανάκης] /Η Άλλη Εφημερίδα 8 
(28-2-2004), σ. 5 / Σαμιακός Τύπος 216 (15-3-2004), σ. 8 [Μαρ. Ικαρίου] / Απόπλους 45-46 
(2009), σ. 164-166 [Δ. Θρασυβούλου] / Μεθόριος 35 (2010), σ. 87-88 [Γ. Βοϊκλής] 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, Σάμος: Σελίδες ιστορίας από τα προϊστορικά χρόνια ως τις μέρες μας. Αθήνα 
2012, σ. 212. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 
(2016), σ. 88 σημ. 3. 
 
11. Σαμιακές Μελέτες 9 (2009-2010): Ευρετήριο των τόμων 1-8 (1993-2008), 
σσ. 320. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Demos 33: 2 (1997), σ. 127 [W. Puchner] / Σαμιακές Μελέτες 7 
(2005-2006), σ. 796-799 [Στ. Κεκρίδης] / Σαμιακή 2110 (7-8-2006), σ. 9 [Μ. Στεφανάκης] / 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ.109 [Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Σαμιακόν Βήμα 3421 (1-3-2004), 
σ. 11 [Μ. Δούκας] / Σαμιακή 1995 (22-3-2004), σ. 3 [Μ. Στεφανάκης] /Η Άλλη Εφημερίδα 8 
(28-2-2004), σ. 5 / Σαμιακός Τύπος 216 (15-3-2004), σ. 8 [Μαρ. Ικαρίου] / Απόπλους 45-46 
(2009), σ. 164-166 [Δ. Θρασυβούλου] / Μεθόριος 35 (2010), σ. 87-88 [Γ. Βοϊκλής] 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, Σάμος: Σελίδες ιστορίας από τα προϊστορικά χρόνια ως τις μέρες μας. Αθήνα 
2012, σ. 212. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 
(2016), σ. 88 σημ. 3. 
 
12. Ακολουθία του εσπερινού, του όρθρου και της λειτουργίας της εορτής 
της Παμμακαρίστου. Αθήνα 2006, σσ. 98 (εκδ. Χελάνδιον – Αδελφότης 
Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας «Παναγία η 
Παμμακάριστος») 
 



 295 

Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Διάβαση 11: 61 (2006), σ. 22-24 [Αλ. Κατσιάρας] / 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ.108 [Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Στύλος Ορθοδοξίας 95 (Νοέμβριος 
2008), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
13. Θράκη. Ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της. 
Αθήνα 2006, σσ. 355 (εκδ. Αλήθεια – Ελληνικοί τόποι και πολιτισμοί αρ. 1) 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Ο Χρόνος 11522 (14-9-2006), σ. 11 [Μ. Μαρτίδου] / Ελεύθερο 
Βήμα 6497 (28-9-2006), σ. 1, 6 [Φ. Μαλκίδης] / Επαρχιακός Τύπος 12733 (29-9-2006), σ. 12 
[Φ. Μαλκίδης] / Σαμιακή 2120 (30-10-2006), σ. 8 [Μ. Στεφανάκης] / Ο Χρόνος 11570 (18-
11-2006), σ. 4 [Αλ. Φανφάνης] / Η Πατρίδα 7605 (18-11-2006), σ. 1,12 [Κ. Τσέτλακας] / 
Ελεύθερο Βήμα (18-11-2006), σ. 8 [Μ. Αντωνιάδου] / Ελεύθερο Βήμα 6552 (14-12-2006), σ. 
6-7 [Στ. Ιωακειμίδης] / Έθνος (23-12-2006), σ. 12 / Διόνυσος (24-12-2006), σ. 9 / Ελεύθερη 
Θράκη 13464 (18-11-2006), σ. 18 [Γ. Κονδύλης] / Θράκη 2903 (18-11-2006), σ. 16 [Δημ. 
Καμαρίδης] / Εμπρός 7404 (23-11-2006), σ. 17 [Κ. Κωνσταντίνου] / Ελευθερία Λάρισας (23-
12-2006), σ. 36 [Άννα Σταυράκη] / Κέρδος (17-12-2006), σ. 11 / Η Φωνή της Αυτοδιοίκησης 
61 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 6 [Νίκος Μίχος] / Παρατηρητής της Θράκης (27-2-
2007), σ. 16 [Μ. Γ. Μερακλής] / Το Βήμα (18-3-2007), σ. 67 / Παρνασσός 48 (2006), σ. 472-
475 [Στ. Κεκρίδης] / Παμμακάριστος 10 (2006), σ.109 [Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Λαογραφία 41 
(2007-2009), σ. 996-999 [Walter Puchner] / Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008), σ. 800-802 
[Μαρ. Τριπερίνα] / www. patrides.com [Φ. Μαλκίδης] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 561 - 
562 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / Περί Θράκης 7 (2010-2017), σ. 320-325 [Μαρ. Μπετσάκου] 
 
Αναφορές: Ν. Θ. Κωνσταντινίδης, Η πομακική πολιτισμική μονάδα στην ελληνική Θράκη από άποψη 
Παρευξεινίων Σπουδών. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, γλώσσα, ταυτότητα. Κομοτηνή 2007, σ. 88 σημ. 
26. Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, Το όμορο στη Ροδόπη. Λαϊκός θησαυρός Ξάνθης-
Σμόλιαν. Ξάνθη 2008, σ. 155. Ν. Κωνσταντινίδης, «Η πομακική πολιτισμική ενότητα στην ελληνική 
Θράκη. Σύντομη επισκόπηση ιστορίας, γλώσσας και ταυτοτήτων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης - Παν. 
Τζουμέρκας (επιμ.), Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη 1. Αλεξάνδρεια 
2008, σ. 287 σημ. 37. Κ. Σημαιοφορίδης – Δημ. Κουτρούλας, «Οδηγός – Βιβλιογραφία 
Προσανατολισμού», στον τόμο Αθ. Αγγελόπουλος (επιμ.), Θράκη. Ιστορία – Πολιτισμός – Τέχνη 2. 
Παιδεία – Λαογραφία – Τέχνη. Θεσσαλονίκη 2011, σ. 246. Ελ. Μπολιάκη, Το διονυσιακό (;) 
αναστενάρι. Ερμηνείες και παρερμηνείες. Αθήνα 2011, σ. 65 σημ. 105. Μ. Αϊδήνογλου, Κιζδερβενιώτες 
Νομού Ροδόπης. Καταγωγή, εγκατάσταση στον ελλαδικό χώρο, ταυτότητες: Η περίπτωση της Καλλιθέας. 
Κομοτηνή 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 209. Αν. Λαυρέντζος, Η Θράκη στο μεταίχμιο. Η 
αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στη Θράκη. Πρόταση για μια νέα ελληνική πολιτική στην 
περιοχή. Αθήνα 2013, σ. 231. Ελ. Πιπίνης – Ιφιγ. Βαμβακίδου, Ψηφιακή αξιοποίηση ξυλογλύπτων 
χειροτεχνημάτων στη διδακτική της τοπικής ιστορίας. Η περίπτωση της ελληνικής Θράκης. Πρόταση 
διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη 2015, σ. 48 σημ. 87, σ. 50 σημ. 89, σ. 112. Ελ. Πιπίνης, Ιστορία και 
πολιτισμός: ξυλογλυπτική και ξυλογλύπτες στην ελληνική Θράκη από το 1930 έως το 2011. Πρωτογενές 
υλικό και αξιοποίηση στην εκπαίδευση. Φλώρινα 2012 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας), σ. 489. Γ. Τσερπές, Αναστοχαστικές προσεγγίσεις στην έρευνα της ελληνικής λαογραφίας 
(1907 – 2012). Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. Ευ. Θωμαδάκη – Αθ. Αλεξίου, «Σχόλια 
στα ελληνικά κείμενα», Ερευνητικό Πρόγραμμα «Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών 
μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη» (ΕΟΧ GR07 / 3768) – Υποέργο 02 
«Γλωσσολογική έρευνα, αποτίμηση και διάχυση αποτελεσμάτων», ΠΕ1: Γλωσσολογική έρευνα – 
Παραδοτέο Π.1.4: Συνοδευτικό επεξηγηματικό υλικό, σ. 64. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. 
Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 88 σημ. 5. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή 
προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης 
(1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 965. Arcim. Nikodemos Anagnostopoulos, 
Orthodoxy and Islam. Theology and Muslim – Christian Relations in Modern Greece and Turkey. 
London – New York: Routledge 2017, σ. 96 σημ. 88. W. Puchner, Performanz und Imagination in der 
Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 122 σημ. 412, σ. 521. Μ. 
Κουτσούμπα, «Παράδοση και φολκλόρ στον ελληνικό λαϊκό παραδοσιακό χορό: η περίπτωση του 
χορού ‘Μηλιά’ της Λευκάδας», Επιστήμη του Χορού 3 (2009), σ. 28. Tr. Gkiouzelidis, The Pomaks of 
Rodopi: the influence of Local Media on Pomak Identity and Social Integration. Thessaloniki 2018 
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(διδ. Διατρ.: ΑΠΘ), σ. 57.  Nikolaos – Nikodemos Anagnostopoulos, The development of the 
Ecclesiology and the Political Theology of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople and the 
Autocephalous Greek Orthodox Church in response to Muslim Christian relations in the contemporary 
context of modern Greece and Turkey until 2014. London 2015 (διδ. διατρ.: Heythrop College – 
University of London), σ. 114 σημ. 301, σ. 263. Β. Πούχνερ, Θέματα Συγκριτικής Λαογραφίας. Ελλάδα, 
Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 348. 
 
14. Οικουμενικόν Πατριαρχείον – Κανονισμός Λειτουργίας Αδελφότητος 
Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας «Παναγία η 
Παμμακάριστος». Αθήναι 2006, σσ. 32 (εκδ. Αφών Κυριακίδη) 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Εφημέριος 55: 10 (2006), σ. 5 [Λ. Χατζηφώτη] / Παμμακάριστος 
10 (2006), σ.108 [Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης] 
 
15. Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτριο Β. 
Οικονομίδη. Αθήνα 2007, σσ. 708 – σε συνεργασία με τον Μανόλη Γ. Σέργη 
(εκδ. Graphopress) 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Ναξιακό Παρόν 53-54 (Ιούλιος-Αύγουστος 2007), σ. 5 [Αντ. 
Τζιώτης] / Οι Νάξιοι 31 (2007), σ. 28 [Απ. Σαχάς] / Ναξιακά 26 (2007), σ. 119-120 [Ν. Δ. 
Δέτσης] / Τα Νέα του Απόλλωνα 68 (Φεβρουάριος – Μάρτιος - Απρίλιος 2008), σ. 3 [Λ. Ν. 
Θ.] / Τ’ Απεράθου (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008), σ. 22 [Ν. Δ. Δέτσης] / Παριανά 
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2007), σ. 475 [Ν. Αλιπράντης] 
 
Αναφορές: Κ. Κορρέ-Ζωγράφου, «Δημήτριος Οικονομίδης», Ναξιακά 27 (2007-2008), σ. 23. Ι. Κ. 
Τουμπακάρης, Ναξιακά 27 (2007-2008), σ. 78. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Ο Δημήτριος Β. Οικονομίδης 
και η λαογραφία», Ναξιακά 27 (2007-2008), σ. 19 σημ. 1, σ. 21 σημ. 6. Ν. Δ. Δέτσης, «Αυτοσχέδιοι 
ποιητικοί διάλογοι στ’ Απεράθου Νάξου», στον τόμο Ιω. Προμπονάς – Στ. Ψαρράς (επιμ.), Πρακτικά 
Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Κωμιακή 4-7 Σεπτεμβρίου 2008). 
Αθήνα 2013, εκδ. Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σ. 639. Β. Πούχνερ, Θέματα Συγκριτικής 
Λαογραφίας. Ελλάδα, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 
348. 
  
16. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Οικονομία του Γένους. Εισηγήσεις 
Επιστημονικής Διημερίδας (Αθήνα, 16-17 Οκτωβρίου 2006). Αθήνα 2007, 
σσ. 436 – σε συνεργασία με τον Ιωάννη Ν. Παπαμιχαλάκη (εκδ. Αδελφότης 
Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας «Παναγία η 
Παμμακάριστος») 
 
Κρίσεις-Παρουσιάσεις: Απογευματινή της Κυριακής (16-12-2007), σ. 33 [Λ. Χατζηφώτη] / 
Στύλος Ορθοδοξίας  95 (Νοέμβριος 2008), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] / Journal of Oriental and 
African Studies 17 (2008), σ. 258-266 [Χρ. Μπαλόγλου] / Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων 
374 (2009), σ. 136-137 [Ιω. Ν. Παπαμιχαλάκης] / Ορθοδοξία 15: 2 (2008), σ. 455-457 [π. 
Γεώργιος Τσέτσης] 
 
Αναφορές: π. Γεώργ. Τέτσης, «Μνήμη πολίτικης Ρωμιοσύνης», Φως Φαναρίου [fanarion. blogspot. gr 
/ 2012 / 12 / blog – post_9. html]. 
  
17. Γωργίου Ι. Κηπιάδου, Μελέται επί της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. 
Αλεξάνδρεια 2007, σσ. 251 – σε συνεργασία (μεταγραφή κειμένου-εισαγωγή) 
με τον Παναγιώτη Τζουμέρκα (εκδ. Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης του 
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Πατριαρχείου Αλεξανδρείας – Σειρά: Πηγές και Τεκμήρια Πατριαρχικής 
Ιστορίας – 1). 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Απογευματινή της Κυριακής (5/6-1-2008), σ. 32 [Λ. Χατζηφώτη] / 
Εκκλησία 84: 11 (2007), σ. 946 [π. Γ. Φραγκιαδάκης] / Στύλος Ορθοδοξίας 90 (2008), σ. 38 
[Παν. Ριζόπουλος] / Πάνταινος 83: 5 (2008), σ. 362-363 [Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος] 
/ Παρνασσός 50 (2008), σ. 426-429 [Στ. Κεκρίδης] 
 
Αναφορές: Σπ. Θ. Καμαλάκης, Από τον Μέγα Αλέξανδρο στον Ευαγγελιστή Μάρκο. Απόπειρα αχνής 
χαρτογράφησης της δισχιλιόχρονης ιστορίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Αναδρομή στην ιστορία 
και τον ιδρυτή της πόλης. Αθήνα 2010, σ. 387. www. patriarchateofalexandria. com. Θεόδ. 
Παναγόπουλος, «10η επέτειος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. 
Θεοδώρου Β΄», Πάνταινος 119 (2014). Τεύχος επετειακό για τα δέκα χρόνια πατριαρχείας της Α.Θ.Μ. 
του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. κ. Θεοδώρου Β΄ , σ. 293. Αρχιμ. Απ. 
Τριφύλλης, «Δέκα χρόνια πατριαρχικών έργων και λόγων αγάπης», στον τόμο Αρχιμ. Μελέτιος 
Κουμάνης (επιμ.), Θεόδωρος Β΄ Πάπας και πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. Δεκαετία 
πατριαρχικής διακονίας και προσφοράς, 2004-2014. Αθήνα 2014, σ. 54-55. 
  
18. Νικολάου Γ. Παπαμιχαλάκη, Υμνολογικόν Λεξικόν Τριωδίου. 
Θεσσαλονίκη  2008, σσ. 766 (εκδ. Αφών Κυριακίδη). 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 99 (2009), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
19.  «Σύμψυχοι εις το εν φρονούντες».  Πρακτικά Α΄ Γενικής Συνέλευσης 
των ανά τον κόσμο Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου μελών της 
Αδελφότητος «Παναγία η Παμμακάριστος» της γενομένης εις την Αίθουσαν 
Παπύρων της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης την 24ην Μαΐου 2008. Αθήνα 2008, 
σσ. 152 - σε συνεργασία με τον Ιωάννη Ν. Παπαμιχαλάκη (εκδ. Αδελφότης 
Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας «Παναγία η 
Παμμακάριστος»). 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Ολύμπιο Βήμα 8065 (27 Νοεμβρίου 2008), σ. 4 [Παν. 
Τζουμέρκας] / Ο Πολίτης 502 (Φεβρουάριος 2009), σ. 9 [π. Σεραφείμ Φαράσογλου] 
 
20. Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη. 
Τόμος Α΄. Επιστημονική Επιμέλεια Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας. 
Αλεξάνδρεια 2008, σσ. 615 (εκδ. Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας – Σειρά: Πηγές και Τεκμήρια Πατριαρχικής 
Ιστορίας – 2). 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Εστία (28 Μαρτίου 2009), σ. 4 [Κυρ. Νικολάου-Πατραγάς] / Ο 
Χρόνος 12155 (11 Απριλίου 2009), σ. 7 [Μελ. Μαρτίδου] / Στύλος Ορθοδοξίας 105 (2009), 
σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] / Εκκλησία 87: 2 (2010), σ. 142 [Κ. Χολέβας] / Journal of Oriental 
and African Studies 18 (2009), σ. 353-358 [Χρ. Μπαλόγλου] / Byzantinische Zeitschrift 102: 
2 (2009), σ. 1092 [Sp. Troianos] 
 
Αναφορές: Σπ. Θ. Καμαλάκης, Από τον Μέγα Αλέξανδρο στον Ευαγγελιστή Μάρκο. Απόπειρα αχνής 
χαρτογράφησης της δισχιλιόχρονης ιστορίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Αναδρομή στην ιστορία 
και τον ιδρυτή της πόλης, Αθήνα 2010, σ. 387. www. patriarchateofalexandria. com. Γ. Θανόπουλος, 
Ελληνική λαϊκή ποίηση. Από το δημοτικό τραγούδι στη σύγχρονη έντυπη και ηλεκτρονική λαϊκή ποίηση. 
Αθήνα 2014, σ. 689. Αρχιμ. Απ. Τριφύλλης, «Δέκα χρόνια πατριαρχικών έργων και λόγων αγάπης», 



 298 

στον τόμο Αρχιμ. Μελέτιος Κουμάνης (επιμ.), Θεόδωρος Β΄ Πάπας και πατριάρχης Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Δεκαετία πατριαρχικής διακονίας και προσφοράς, 2004-2014. Αθήνα 2014, σ. 54-55. 
Π. Ευαγγέλου, «Δέκα χρόνια χωρίς τον Γ. Χατζηφώτη», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 31 (21 Ιουλίου 
2016), σ. 27. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 
(2016), σ. 88-89 σημ. 6. 
 
21. Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη. 
Τόμος Β΄. Επιστημονική Επιμέλεια Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας. 
Αλεξάνδρεια 2009, σσ. 671 (εκδ. Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας – Σειρά: Πηγές και Τεκμήρια Πατριαρχικής 
Ιστορίας – 3). 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Ο Χρόνος 12255 (10 Σεπτεμβρίου 2009), σ. 7 [Δημ. Συμεωνίδου] / 
Στύλος Ορθοδοξίας 105 (2009), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] / Εκκλησία 87: 2 (2010), σ. 142 [Κ. 
Χολέβας] / Journal of Oriental and African Studies 18 (2009), σ. 353-358 [Χρ. Μπαλόγλου] 
/ Byzantinische Zeitschrift 102: 2 (2009), σ. 1092 [Sp. Troianos] 
 
Αναφορές: Ναξιακά 35 (2009-2010), σ. 4. Σπ. Θ. Καμαλάκης, Από τον Μέγα Αλέξανδρο στον 
Ευαγγελιστή Μάρκο. Απόπειρα αχνής χαρτογράφησης της δισχιλιόχρονης ιστορίας του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας. Αναδρομή στην ιστορία και τον ιδρυτή της πόλης, Αθήνα 2010, σ. 387. www. 
patriarchateofalexandria. com. Αρχιμ. Απ. Τριφύλλης, «Δέκα χρόνια πατριαρχικών έργων και λόγων 
αγάπης», στον τόμο Αρχιμ. Μελέτιος Κουμάνης (επιμ.), Θεόδωρος Β΄ Πάπας και πατριάρχης 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. Δεκαετία πατριαρχικής διακονίας και προσφοράς, 2004-2014. Αθήνα 
2014, σ. 54-55. Π. Ευαγγέλου, «Δέκα χρόνια χωρίς τον Γ. Χατζηφώτη», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 31 
(21 Ιουλίου 2016), σ. 27. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», 
Απόπλους 69 (2016), σ. 88-89 σημ. 6. 
 
22. Ο μοναχισμός στη Σάμο. Χθες – σήμερα – αύριο. Πρακτικά Ημερίδας 
(Σάμος, 16 Νοεμβρίου 2009). Αθήνα 2011, σσ. 88 (εκδ. Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Αιγαίου. Παλαιοντολογικό Μουσείο Μυτιληνιών Σάμου – Ίδρυμα 
Κωνσταντίνου και Μαρίας Ζημάλη, Σειρά: Μελέτες για την ιστορία και 
τον πολιτισμό της Σάμου αρ. 2).  
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Σαμιακός Τύπος 555 (14 Φεβρουαρίου 2011), σ. 6 [Μαργ. 
Ικαρίου] / Σαμιακόν Βήμα 3764 (7 Φεβρουαρίου 2011), σ. 4 [Μαν. Στεφανάκης] / Χαραυγή 
778 (12 Φεβρουαρίου 2011), σ. 17 [Μαργ. Καρβούνη] / Μεταμόρφωσις 16: 177 (2011), σ. 32 
[Κ. Τσακίρη] / Σαμιακόν Βήμα 3772 (4 Απριλίου 2011), σ. 6 [Ν. Ορφανός] / www.romfea.gr 
[Αιμ. Πολυγένης] / www.amen.gr (31 Μαρτίου 2011) [Κ. Παπαχρήστος] / Σαμιακόν Βήμα 
3878 (13 Μαΐου 2013), σ. 7 [Γ. Πετρόπουλος] / Τρίτη Χιλιετία 56 (2013), σ. 14 [Γ. 
Πετρόπουλος] / Εστία 39699 (2 Νοεμβρίου 2013), σ. 6 [Χαρ. Δημακοπούλου] / 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 318-319 [Παν. Τζουμέρκας]. 
 
23. Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012): Έπαινος Σιωνίτιδος 
Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σσ. 214.  
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Σαμιακόν Βήμα 3768 (7 Μαρτίου 2011). σ. 5 [Ν. Ορφανός] / Η 
Φωνή της Καλλιθέας 26 (52) (Ιούνιος 2011), σ. 3 [Ελ. Μιτζάλης] / Στύλος Ορθοδοξίας 131 
(Φεβρουάριος 2012), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] / Σαμιακόν Βήμα 3878 (13 Μαΐου 2013), σ. 7 
[Γ. Πετρόπουλος] / Τρίτη Χιλιετία 56 (2013), σ. 14 [Γ. Πετρόπουλος] / Παριανά 130 (2013), 
σ. 330-331 [Ν. Χ. Αλιπράντης] / Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 319 [Παν. 
Τζουμέρκας] / Σαμιακόν Βήμα 3905 (2 Δεκεμβρίου 2013), σ. 6 [Ν. Ορφανός] / Η Φωνή της 
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Καλλιθέας 56 (Δεκέμβριος 2013), σ. 3 [Ελισ. Μιτζάλης] / Απόπλους 59 (2013-2014), σ. 306-
310 [Ελπ. Κατσικογιάννη] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 902-904 [Ν. Μαχά-Μπιζούμη] / 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 703 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / Στύλος Ορθοδοξίας 183 
(Νοέμβριος 2016), σ. 36 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
Αναφορές: Ν. Ορφανός, «Σημαντικές δραστηριότητες του Κέντρου Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών της Ι. Μητροπόλεως Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών», Σαμιακόν Βήμα 3995 (21 
Σεπτεμβρίου 2015), σ. 8. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», 
Απόπλους 69 (2016), σ. 88 σημ. 4. 
 
24. Παναγιώτης Τζουμέρκας, Ο Κώδιξ υπ’ αρίθμ. 393 της Αλεξανδρινής 
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης ο λεγόμενος του Πατριάρχου Αλεξανδρείας 
Παϊσίου. Αλεξάνδρεια 2010, σσ. 221 (εκδ. Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας – Σειρά: Πηγές και Τεκμήρια Πατριαρχικής 
Ιστορίας – 4). 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 127 (Οκτώβριος 2011), σ. 38 [Παν. 
Ριζόπουλος] / Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 319 [Γρηγ. Λιάντας]. 
 
Αναφορές: www. patriarchateofalexandria. com. Αρχιμ. Απ. Τριφύλλης, «Δέκα χρόνια πατριαρχικών 
έργων και λόγων αγάπης», στον τόμο Αρχιμ. Μελέτιος Κουμάνης (επιμ.), Θεόδωρος Β΄ Πάπας και 
πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. Δεκαετία πατριαρχικής διακονίας και προσφοράς, 2004-
2014. Αθήνα 2014, σ. 54-55. 
 
25. Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. 
Αθήνα 2012, σσ. 1046 - σε συνεργασία με τον Μανόλη Γ. Σέργη (εκδ. 
Ηρόδοτος – Σειρά: Laographia. Edenda curat M. G. Meraklis - IV). 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 565-566 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μ. Αϊδήνογλου, Κιζδερβενιώτες Νομού Ροδόπης. Καταγωγή, εγκατάσταση στον ελλαδικό 
χώρο, ταυτότητες: Η περίπτωση της Καλλιθέας. Κομοτηνή 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 209. Μηνάς 
Αλ. Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο Δημ. Δασκαλάκης 
(επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 528. Βασίλ. Νιτσιάκος, 
Προσανατολισμοί. Μια κριτική εισαγωγή στη Λαογραφία, 2η έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη. 
Αθήνα 2014, σ. 105 σημ. 74, σ. 231. Vas. Chrysanthopoulou – Jutta Lauth Bacas, «The Ethnological 
Sciences in Greece since the Late 1980s: The view from Folklore and Social Anthropology», στον τόμο 
Klaus Roth (εκδ.), Changing Paradigms. The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe – 
Ethnologia Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology 17 (2014), σ. 112, σ. 161. Μ. 
Παπαμιχαήλ, Η αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού για την κατάκτηση του γραμματισμού της ελληνικής 
ως δεύτερης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Κομοτηνή 2014, σ. 130. Β. Πούχνερ, 
Ανεπίδοτα και αναπάντητα. Δέκα θεατρολογικά μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 14. Αρ. Δουλαβέρας, 
Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 10 σημ. 8. Νικ. Συμεωνίδου, Η βιωματική 
προσέγγιση στην επιτόπια λαογραφική έρευνα. Κομοτηνή 2016 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ), σ. 9. Ιω. 
Κατσαργύρη-Μαρκεζίνη, Λουτρά και χαμάμ στη Μυτιλήνη. Κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές (τέλη 
19ου αι. – τέλη 20ού αι.). Συμβολή στη λαογραφική μελέτη της χρήσης του νερού και της σωματικής 
καθαριότητας. Ιωάννινα 2014 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 348. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο 
Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 89 σημ. 7. Παρθένα 
Καραντωνίου, Γάμος και γαμήλιες γυναικείες ενδυμασίες στη Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων (20ός - 21ος αι.). 
Ιωάννινα 2016 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 300. Μιχ. Χατζηκαλλινικίδου, Η επίτόπια 
έρευνα και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτήν ερωτηματολόγια. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ - 
Facoltà di Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 16. «Νικόλαος 
Πολίτης», www. el. wikipedia. org. Χρ. Τσανασίδης, Κωνσταντίνος Τσανασίδης: ένας σύγχρονος λαϊκός 
ζωγράφος στη Σιάτιστα Κοζάνης. Αθήνα 2017 (μεταπ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 188. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο 
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καθηγητής Μανόλης Γ. Βαρβούνης και το έργο του», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας 
(επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 18. Παρ. 
Ποτηρόπουλος, «Πεδία προσανατολισμού μιας κριτικής Λαογραφίας», στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – 
Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, 
εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 65. Ιω. Μάνος, «Όψεις της εθνικής συγκρότησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ού 
αιώνα μέσα από κείμενα του περιοδικού Λαογραφία», στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. 
Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. 
Σιδέρης, σ. 160. Γ. Μητσέας, Η διαχείριση του λαϊκού πολιτισμού και ο περιοδικός τύπος της 4ης 
Αυγούστου (1936 – 1941): τα περιοδικά «Η Νεολαία» και «Το Νέον Κράτος». Αθήνα 2017 (μεταπτ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 149. Γ. Βοζίκας, «Η διαμόρφωση της πόλης ως γνωστικού αντικειμένου στην 
ελληνική λαογραφία: διαδικασίες αλλαγής επιστημολογικού παραδείγματος και παιδαγωγικές 
προεκτάσεις», στον τόμο Δημ. Πετάκος – Κων. Στεφανίδου (επιμ.), Πρακτικά του Συνεδρίου «Ιστορία, 
Φιλοσοφία και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Μια άλλη επιστημονική εκπαίδευση είναι δυνατή 
(;)» (Αθήνα, 11 – 13 Νοεμβρίου 2016). Αθήνα 2017, έκδ. ΕΚΠΑ / Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης, σ. 249. Παν. Βελτανισιάν, Η ταυτότητα της Σαλαμίνας από τα τέλη του 17ου αιώνα έως και 
τα μέσα του 19ου αιώνα. Μια ιστορική και λαογραφική προσέγγιση μέσα από δικαιοπρακτικά έγγραφα 
αρχείων, προφορικές παραδόσεις, περιηγητικά κείμενα και άλλες πρωτογενείς πηγές. Αθήνα 2018 (διδ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 608. Αικ. Ανδριανού, Το επώνυμο κόσμημα στην Ελλάδα (20ός – 21ος αιώνας). Τα 
χρυσά έργα του Ηλία Λαλαούνη. Ιωάννινα 2018 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 224. 
 
26. Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. 
Αθήνα 2012, σσ. 972 - σε συνεργασία με τον Μανόλη Γ. Σέργη (εκδ. 
Ηρόδοτος – Σειρά: Laographia. Edenda curat M. G. Meraklis - V). 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 565-566 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο 
Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 528. 
Βασίλ. Νιτσιάκος, Προσανατολισμοί. Μια κριτική εισαγωγή στη Λαογραφία, 2η έκδοση συμπληρωμένη 
και βελτιωμένη. Αθήνα 2014, σ. 105 σημ. 74, σ. 231. Vas. Chrysanthopoulou – Jutta Lauth Bacas, 
«The Ethnological Sciences in Greece since the Late 1980s: The view from Folklore and Social 
Anthropology», στον τόμο Klaus Roth (εκδ.), Changing Paradigms. The State of the Ethnological 
Sciences in Southeast Europe – Ethnologia Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology 
17 (2014), σ. 161. Μ. Παπαμιχαήλ, Η αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού για την κατάκτηση του 
γραμματισμού της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Κομοτηνή 
2014, σ. 130. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 10 σημ. 8. Ιω. 
Κατσαργύρη-Μαρκεζίνη, Λουτρά και χαμάμ στη Μυτιλήνη. Κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές (τέλη 
19ου αι. – τέλη 20ού αι.). Συμβολή στη λαογραφική μελέτη της χρήσης του νερού και της σωματικής 
καθαριότητας. Ιωάννινα 2014 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 348. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο 
Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 89 σημ. 7. Παρθένα 
Καραντωνίου, Γάμος και γαμήλιες γυναικείες ενδυμασίες στη Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων (20ός - 21ος αι.). 
Ιωάννινα 2016 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 300. Μιχ. Χατζηκαλλινικίδου, Η επίτόπια 
έρευνα και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτήν ερωτηματολόγια. Κομοτηνή 2017 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ - 
Facoltà di Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa), σ. 16. Χρ. Τσανασίδης, 
Κωνσταντίνος Τσανασίδης: ένας σύγχρονος λαϊκός ζωγράφος στη Σιάτιστα Κοζάνης. Αθήνα 2017 
(μεταπ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 188. Αρ. Δουλαβέρας, «Ο καθηγητής Μανόλης Γ. Βαρβούνης και το έργο 
του», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το 
έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 18. Παρ. Ποτηρόπουλος, «Πεδία προσανατολισμού 
μιας κριτικής Λαογραφίας», στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και 
Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 65. Ιω. Μάνος, «Όψεις της 
εθνικής συγκρότησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα μέσα από κείμενα του περιοδικού 
Λαογραφία», στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και 
Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 160. Χρ. Μαρίνης, Συμβολή 
στη μελέτη της σύγχρονης λαϊκής ποίησης. Τα στιχουργήματα του Ξηρομερίτη (Φυτείες) λαϊκού ποιητή 
Γεωργίου Θ. Βαρδή. Τεχνοτροπικά στοιχεία και κοινωνικά συμφραζόμενα. Αθήνα 2017 (μεταπτ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 268. Γ. Βοζίκας, «Η διαμόρφωση της πόλης ως γνωστικού αντικειμένου στην ελληνική 
λαογραφία: διαδικασίες αλλαγής επιστημολογικού παραδείγματος και παιδαγωγικές προεκτάσεις», 
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στον τόμο Δημ. Πετάκος – Κων. Στεφανίδου (επιμ.), Πρακτικά του Συνεδρίου «Ιστορία, Φιλοσοφία και 
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Μια άλλη επιστημονική εκπαίδευση είναι δυνατή (;)» (Αθήνα, 11 – 
13 Νοεμβρίου 2016). Αθήνα 2017, έκδ. ΕΚΠΑ / Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, σ. 
249. Παν. Βελτανισιάν, Η ταυτότητα της Σαλαμίνας από τα τέλη του 17ου αιώνα έως και τα μέσα του 
19ου αιώνα. Μια ιστορική και λαογραφική προσέγγιση μέσα από δικαιοπρακτικά έγγραφα αρχείων, 
προφορικές παραδόσεις, περιηγητικά κείμενα και άλλες πρωτογενείς πηγές. Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 608. Χρ. Τσανασίδης, Η λαϊκή ζωγραφική στη Σιάτιστα. Από τον ζωγραφικό διάκοσμο των 
αρχοντικών (18ος – 19ος αι.) στη σύγχρονη προσωπική λαϊκή ζωγραφική του Κωνσταντίνου Τσανασίδη. 
Αθήνα 2017, σ. 247. Αικ. Ανδριανού, Το επώνυμο κόσμημα στην Ελλάδα (20ός – 21ος αιώνας). Τα 
χρυσά έργα του Ηλία Λαλαούνη. Ιωάννινα 2018 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 224. 
 
27. Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και 
Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σσ. 246. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Σαμιακόν Βήμα 3889 (29 Ιουλίου 2013), σ. 9 [Μ. Στεφανάκης] / 
Σαμιακόν Βήμα 3890 (5 Αυγούστου 2013), σ. 2 [Γερ. Κοσμάτος] / Παριανά 130 (2013), σ. 
330-331 [Ν. Χ. Αλιπράντης] / Σαμιακόν Βήμα 3905 (2 Δεκεμβρίου 2013), σ. 6 [Ν. Ορφανός] 
/ Η Φωνή της Καλλιθέας 56 (Δεκέμβριος 2013), σ. 3 [Ελισ. Μιτζάλης] / Μεθόριος 51 (2014), 
σ. 21 [Ν. Ορφανός] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 244-249 [Εμμ. 
Πυργιώτης] / Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 225-228 [Μ. Γ. Σέργης] / Στύλος 
Ορθοδοξίας 183 (Νοέμβριος 2016), σ. 36 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
Αναφορές: Ν. Ορφανός, «Σημαντικές δραστηριότητες του Κέντρου Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών της Ι. Μητροπόλεως Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών», Σαμιακόν Βήμα 3995 (21 
Σεπτεμβρίου 2015), σ. 8. 
 
28. Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σσ. 278. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Σαμιακόν Βήμα 3965 (9 Φεβρουαρίου 2015), σ. 9 [Ν. Ορφανός] / 
Μεταμόρφωσις 198 (2015), σ. 27 [π. Σωτήριος Κοσμόπουλος] / Σαμιακόν Βήμα 3983 (15 
Ιουνίου 2015), σ. 3 [Γερ. Κοσμάτος] / Απόπλους 65-66 (2015), σ. 199-200 [Χρ. Λάνδρος] / 
Στύλος Ορθοδοξίας 183 (Νοέμβριος 2016), σ. 36 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
Αναφορές: Ν. Ορφανός, «Σημαντικές δραστηριότητες του Κέντρου Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών της Ι. Μητροπόλεως Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών», Σαμιακόν Βήμα 3995 (21 
Σεπτεμβρίου 2015), σ. 8. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», 
Απόπλους 69 (2016), σ. 88 σημ. 4. 
 
29. Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) 
θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας 
και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Επιστημονική και εκδοτική επιμέλεια Μ. Γ. 
Βαρβούνη. Αθήνα 2015 (εκδ. Κέντρον Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου, Ικαρίας και 
Κορσεών – Σειρά Επιστημονικών Μελετημάτων - 1), σσ. 952. 
  
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Σαμιακόν Βήμα 4001 (29 Οκτωβρίου 2015), σ. 3 [Γερ. Κοσμάτος] 
/ Σαμιακόν Βήμα 4006 (7 Δεκεμβρίου 2015), σ. 5 [Γ. Κ. Αγγελινάρας ] / Σαμιακόν Βήμα 
4006 (7 Δεκεμβρίου 2015), σ. 2 [Γερ. Κοσμάτος] / Απόπλους 67-68 (2015-2016), σ. 392–394 
[Χρ. Λάνδρος] / Δελτίο Σαμαικών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 31-39 [Αθανάσιος 
Χατζόπουλος, Μητροπολίτης Αχαΐας] 
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30. Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας. Πρακτικά 
Επιστημονικής Ημερίδας (Κομοτηνή, 30 Νοεμβρίου 2014). Αθήνα 2016 
(εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - 1 – εκδ. Παρισιάνου), σσ. 98. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Ναυτική Ελλάς 990 (2016), σ. 59 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: Αθανάσιος Παπάς, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος, Ρινήματα θεολογικά, τεχνοκριτικά, 
ιστορικά και άλλα τινά. Από το Βόσπορο 5. Θεσσαλονίκη 2015, σ. 307. Γλ. Τσαπικίδου, «Λίγα λόγια 
για τον Ιωάννη Μητράκα», Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer 59: 16 (2014), σ. 11. Θαν. Κούγκουλος, 
«Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας 
(επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 123 σημ. 
2. 
 
31. Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον 
φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής. 
Θεσσαλονίκη 2016 (Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - 
εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σσ. 550 – σε συνεργασία με τους Μαν. 
Γ. Σέργη – Δέσπ. Δαμιανού – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: www. laographiki. gr (11 Οκτωβρίου 2016) [Γ. Χ. Κούζας] 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Για μια Λαογραφία των Τοπωνυμίων: τα τοπωνύμια («μικρο - τοπωνύμια) 
μιας αγροτικής κοινότητας της Νάξου ως «μελέτη περίπτωσης». Θεσσαλονίκη 2016, σ. 73 σημ. 106. 
Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων 
Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 969. Χρ. 
Τσανασίδης, Κωνσταντίνος Τσανασίδης: ένας σύγχρονος λαϊκός ζωγράφος στη Σιάτιστα Κοζάνης. 
Αθήνα 2017 (μεταπ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 137 σημ. 312. Παρ. Ποτηρόπουλος, «Πεδία προσανατολισμού 
μιας κριτικής Λαογραφίας», στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και 
Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 65-66. Βασιλ. 
Χρυσανθοπούλου, «Από τη λαϊκή λατρεία στην τελετουργία και τη θρησκευτική συμπεριφορά: η 
‘μεταβαλλόμενη συνέχεια’ των λαογραφικών προσεγγίσεων», στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. 
Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. 
Σιδέρης, σ. 306. Χρ. Τσανασίδης, Η λαϊκή ζωγραφική στη Σιάτιστα. Από τον ζωγραφικό διάκοσμο των 
αρχοντικών (18ος – 19ος αι.) στη σύγχρονη προσωπική λαϊκή ζωγραφική του Κωνσταντίνου Τσανασίδη. 
Αθήνα 2017, σ. 247. Ρέα Κακάμπουρα – Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη, Οπτική Εθνογραφία και 
Εκπαίδευση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές προτάσεις. Αθήνα 2018, σ. 84 σημ. 78, σ. 251. 
 
32. Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. 
Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. 
Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: 
Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & 
Μ. Αντ. Σταμούλη, σσ. 775 – σε συνεργασία με τον Μαν. Γ. Σέργη. 
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33. Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σσ. 300. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: aegaio. blogspot. gr. (20 Αυγούστου 2017) [Γ. Νέγρης] / 
samiakonvima. blogspot. gr (21 Αυγούστου 2017) [Μ. Στεφανάκης] / amen. gr (21 
Αυγούστου 2017) [Ν. Παπαχρίστου] / efpalinos. blogspot. com [= myblogs. gr] (22 
Αυγούστου 2017) [Μαν. Βασιλειάς] / my – samos. blogspot. gr (22 Αυγούστου 2017) [Ν. 
Ορφανός] / Σαμιακόν Βήμα 4094 (9 Σεπτεμβρίου 2017), σ. 2 [Γερ. Κοσμάτος] / Σαμιακόν 
Βήμα 4097 (30 Σεπτεμβρίου 2017), σ. 7 [Ν. Ορφανός] 
 
34. Πολυχρόνιον. Τιμητικό αφιέρωμα στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄. Α. Τα κατά την αναγόρευση 
της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου σε 
επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Β. Πρακτικά Επιστημονικής 
Ημερίδας «Μοναστική ζωή και εκκλησιαστική παράδοση στη Θράκη». 
Αφιέρωμα τιμής στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Κομοτηνή 2017 (εκδ. Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης), σσ. 126. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Σαμιακόν Βήμα 4098 (7 Οκτωβρίου 2017), σ. 5 [Ν. Ορφανός] 
 
35. Διεπιστημονικές διαδρομές από το παρόν στο παρελθόν. Αφιερωματικός 
τόμος για τα 25 χρόνια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας / An 
Interdisciplinary Journey from the Present to the Past. Twenty-fifth 
anniversary volume of the Department of History and Ethnology. 
Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2017 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - εκδ. οίκος Κ. 
& Μ. Αντ. Σταμούλη), σσ. 510 – σε συνεργασία με τους Γ. Τσιγάρα και Ελπ. 
Βόγλη. 
 
Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Παρατηρητής της Θράκης 7532 (10 Μαρτίου 2018), σ. 3 [Νατάσσα 
Βαφειάδου] / Παρατηρητής της Θράκης 7541 (23 Μαρτίου 2018), σ. 8 [Κώστας 
Μαρκενδούδης] / Ο Χρόνος 14292 (23 Μαρτίου 2018), σ. 13 [Δημ. Συμεωνίδου] / Κιβωτός 
της Ορθοδοξίας 86 (31 Μαρτίου 2018), σ. 2 [Π. Μπαΐλης] / Παρατηρητής της Θράκης 7664 (5 
Οκτωβρίου 2018), σ. 5 [Νεκτ. Μουρδικούδης] 
 
36. Eusebi Ayensa i Prat, Στις εσχατιές της θάλασσας. Ισπανο-ελληνικές 
λαογραφικές συγκριτικές μελέτες. Αθήνα 2018 (εκδ. Ηρόδοτος – Σειρά 
Laographia - Edenda curat M. G. Meraklis – XVII), σσ. 574. 
 
37. Εκκλησιαστικός Φάρος. Επιστημονικόν Θεολογικόν Περιοδικόν 
Σύγγραμμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής 87-88 
(2016-2017), σσ. 340 – σε συνεργασία με τον Παν. Τζουμέρκα. 
 
38. Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 
χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 
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Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – 
Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 
19), σσ. 337 – σε συνεργασία με τον Γ. Χ. Κούζα. 
 
Ο λαϊκός πολιτισμός της Θράκης και η διαχείρισή του. Τιμητικό αφιέρωμα 
στην ιδρύτρια και πρόεδρο του «Εθνολογικού Μουείου Θράκης» Αγγελική 
Γιαννακίδου. Κομοτηνή 2019 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 6 / εκδόσεις «Παρατηρητής 
της Θράκης»), σσ. 72 – σε συνεργασία με τον Θ. Β. Κούγκουλο. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. 801-802 [Αναγνώστης Παπακυπαρίσσης] / 
Παρατηρητής της Θράκης 8142 (3 Οκτωβρίου 2020), σ. 9 [Θαν. Μουσόπουλος] 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. Επίσης έχει πλήρως δημοσιευθεί 
ηλεκτρονικά στο https: // www. he. duth. gr / page / monografies. 
 
43. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών – Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Περιλήψεις 
ανακοινώσεων του 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών 
Χωρών «Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, 
λογοτεχνία, πολιτισμός (1453 – 2019)» (Κομοτηνή, 22-24 Νοεμβρίου 2019) – 
Democritus University of Thrace – School of Classics and Humanities – 
Department of History and Ethnology, Abstracts 4th Balkan Congress of 
Modern Greek Studies «Hellenism and the Balkans: two-way relationships: 
language, history, literature, culture (1453 – 2019)» (Komotini, 22-24 
November 2019). Κομοτηνή – Komotini 2019, σσ. 214 – σε συνεργασία με 
τον Θ. Β. Κούγκουλο. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «(Ενδο)αναφορές περί μυθιστορήματος στα αυτοτελή ελληνικά λαϊκά 
μυθιστορήματα του 19ου αιώνα», στον τόμο Θαν. Β. Κούγκουλος (επιμ.), Το ελληνικό «λαϊκό» 
μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Αθήνα 2020 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
/ Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: 
Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 8 / εκδόσεις «Gutenberg»), σ. 95 σημ. 276. 
 
44. Η Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας και το προσφυγικό – 
μεταναστευτικό πρόβλημα στη Σάμο. Κείμενα (2003 – 2018). Αθήνα 2019, 
σσ. 187 (εκδ. Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας / Κέντρο 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών - Σειρά: 
Επιστημονικών Μελετημάτων - 5). 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 286-287 [Μαρ. Τριπερίνα] / Σαμιακόν 
Βήμα 4224 (2 Μαΐου 2020), σ. 3 [Γερ. Κοσμάτος] / Μεταμόρφωσις 223 (Ιούλιος – 
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Δεκέμβριος 2020), σ. 51-54, με επιστολιμαίες κρίσεις της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου (σ. 51-53), της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (σ. 
53), της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου Β΄ (σ. 53-54), του Μητροπολίτου 
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου (σ. 54) 
 
Σημείωση: Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τίμησε το βιβλίο αυτό με την έκφραση 
της ευαρέσκειάς της, κατά την σύνοδό της στις 29 Σεπτεμβρίου 2020. 
 
45.  Οι Πομάκοι της Θράκης. Πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις / The Pomaks of Thrace. A Multidisciplinary and 
Interdisciplinary Approach. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2020 (εκδ. ΔΠΘ / 
Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 
Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 7 / εκδ. 
οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σσ. 610 – σε συνεργασία με τον Αντ. 
Μπαρτσιώκα και τη Νάντια Μαχά-Μπιζούμη. 
 
Κρίσεις: Ενδοχώρα 117 (2020), σ. 81-82 [Ν. Κόκκας] / www.laographiki.gr (5 Νοεμβρίου 
2020) [Γ. Χ. Κούζας] 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
46. Εκκλησιαστικός Φάρος. Επιστημονικόν Θεολογικόν Περιοδικόν 
Σύγγραμμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής 89 (2018-
2019), σσ. 450 – σε συνεργασία με τον Παν. Τζουμέρκα. 
 
Κρίσεις: Εστία 41666 (30 – 31 Μαΐου 2020), σ. 7 [Χαρίκλ. Δημακοπούλου] 
 
47. Περιλήψεις Διεθνούς Συνεδρίου «Λαϊκή παράδοση του Πόντου. Από το 
παρελθόν στο παρόν» (Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019). 
Θεσσαλονίκη 2019, σσ. 20 – σε συνεργασία με τις Ρέα Κακάμπουρα και 
Μυροφόρα Ευσταθιάδου. 
 
48. Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-2020), σσ. 310. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 4232 (27 Ιουνίου 2020), σ. 9 [Ν. Ορφανός] 
 
49. Ιερά Μητρόπολις Διδυμοτείχου. Ορεστιάδος και Σουφλίου, Ιακώβου 
Μνήμη. Τόμος εις μνήμην του Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυρού 
Ιακώβου Σωφρονιάδη (1947 – 2018). Θεσσαλονίκη 2020, εκδ. οίκος Κ. & 
Μ. Αντ. Σταμούλη, σσ. 400 – σε συνεργασία με τον Π. Δ. Ριζόπουλο. 
 
Κρίσεις: Παρατηρητής της Θράκης 8400 (2 Νοεμβρίου 2021), σ. 8-9 [Θαν. Κούγκουλος] / 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 342-346 
[Θαν. Κούγκουλος] 
 

http://www.laographiki.gr/
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Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
50. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  – Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 
/ Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Ακαδημία 
Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας - Φορέας Πολιτισμού 
«Μαγνήτων Κιβωτός» της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και 
Αλμυρού, Περιλήψεις ανακοινώσεων του Διεθνούς Επιστημονικού 
Συνεδρίου «Ελληνική Λαϊκή Τέχνη: παλαιότερες θεματικές με σύγχρονες 
προσεγγίσεις» (Βόλος, 25-27 Σεπτεμβρίου 2020) – Democritus University of 
Thrace – Department of History and Ethnology / Laboratory of Folklore 
and Social Anthropology – Academy of Folk Culture and Local History – 
Cultural Organization «Magniton Kivotos», of the Holy Metropolis of 
Dimitrias and Almyros, Abstracts of International Conference «Greek Folk 
Art: Older Themes with Modern Approaches» (Volos, 25-27 September 
2020). Κομοτηνή – Βόλος / Komotini – Volos 2020, εκδ. Ιδιόμελον / Ed. 
Idiomelon, σσ. 82 – σε συνεργασία με τους Ν. Μαχά και Αλ. Καπανιάρη. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
51.  Αντι-παροιμίες (anti-proverbs) και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός. Η 
αναγόρευση του Ομ. Καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη σε επίτιμο διδάκτορα 
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Αθήνα 2021 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 9 / εκδόσεις «Γρηγόρη»), 
σσ. 73. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 4289 (14 Αυγούστου 2021), σ. 6 [Μ. Στεφανάκης] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
52. Ο σύγχρονος Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός: μεταξύ Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας 
αφιερωμένης στον Ομότιμο Καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη. Κομοτηνή 2020 
(εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας – 10 / εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»), σσ. 150. 
 
Κρίσεις: https://diastixo.gr/neeskiklofories/meletesdokimia/15542-sygchronos (3 Ιανουαρίου 
2021) [Μ. Γ. Μερακλής] / Παρατηρητής της Θράκης 8205 (6 Ιανουαρίου 2021), σ. 9 [Τζ. 
Κατσαρή] / www.laographiki.gr (8 Ιανουαρίου 2021) [Ν. Μαχά-Μπιζούμη] 
 

https://diastixo.gr/neeskiklofories/meletesdokimia/15542-sygchronos%20(3
http://www.laographiki.gr/
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Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. Επίσης έχει πλήρως δημοσιευθεί 
ηλεκτρονικά στο https: // www. he. duth. gr / page / monografies. 
 
Αναφορές: Στ. Στρωματιάς, Η έρευνα του λαϊκού πολιτισμού της Φθιώτιδας στο πλαίσιο των ελληνικών 
τοπικών λαογραφικών σπουδών: κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και έθιμα. Λαϊκές τέχνες (μέσα 19ου αι. – 
αρχές 21ου αι.). Ιωάννινα 2021 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 342. 
 
53. Η Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας και ο εορτασμός της επετείου της 
ενώσεως της Σάμου και της Ικαρίας με την Μητέρα Ελλάδα. Κείμενα (1995 
– 2020). Αθήνα 2021, σσ. 182 (εκδ. Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας / 
Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών - Σειρά: 
Επιστημονικών Μελετημάτων - 6). 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 4303 (4 Δεκεμβρίου 2021), σ. 3 [Γερ. Κοσμάτος] / Μεταμόρφωσις 
225 (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2021), σ. 52-53 [Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος 
(Πιστολής)] 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
54. Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος / Ειδική Συνοδική Επιτροπή 
Πολιτιστική Ταυτότητας - Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος και Αλμυρού - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Περιφέρεια 
Θεσσαλίας - Πολιτιστικός φορέας της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος & 
Αλμυρού «Μαγνήτων Κιβωτός», Περιλήψεις ανακοινώσεων Πανελληνίου 
Επιστημονικού Συνεδρίου «Ο Ρήγας και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός στη 
Θεσσαλία» (Βόλος, 5-6 Νοεμβρίου 2021), Βόλος 2021, σσ. 34 – σε 
συνεργασία με τον Αλ. Καπανιάρη. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
55. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Λαογραφίας «Λαϊκή 
παράδοση του Πόντου από το παρελθόν στο παρόν (Θεσσαλονίκη, 29 
Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019) - Αρχείον Πόντου 61 (2021), έκδ. 
Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, σσ. 490 – σε συνεργασία με τις Ρέα 
Κακάμπουρα και Μυροφόρα Ευσταθιάδου. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
56. Ελληνική Λαϊκή Τέχνη: παλαιότερες θεματικές με σύγχρονες 
προσεγγίσεις 1. Βόλος 2021, εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 11 / εκδ. Ιδιόμελον, σσ. 751 
– σε συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-Μπιζούμη και τον Αλ. Καπανιάρη. 



 308 

 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
57. Ελληνική Λαϊκή Τέχνη: παλαιότερες θεματικές με σύγχρονες 
προσεγγίσεις 2. Βόλος 2021, εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 12 / εκδ. Ιδιόμελον, σσ. 492  
– σε συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-Μπιζούμη και τον Αλ. Καπανιάρη. 
 
Σημείωση: Τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
 
58. Εκκλησιαστικός Φάρος. Επιστημονικόν Θεολογικόν Περιοδικόν 
Σύγγραμμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής 90 (2020-
2021), σσ. 692 – σε συνεργασία με τον Παν. Τζουμέρκα. 
 
59. Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση 
του 1821, σ. 348. 
 
60. Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 1 (2021 – 2022), σ. 343. 
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II. MΕΛΕΤΕΣ  ΣΕ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΚΑΙ  

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΩN, ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 
[Παρατίθενται περιλήψεις μόνο στα μελετήματα εκείνα που αυτό είναι αναγκαίο για την διευκόλυνση του 

μελλοντικού ερευνητή, και όχι εκεί που ο τίτλος είναι απολύτως ενδεικτικός για το περιεχόμενο του 
δημοσιεύματος, όπως  λ.χ. στις ελάσσονες  βιβλιογραφίες και της βιβλιογραφικές συναγωγές ή στις αναφορές σε 

πεπραγμένα επιστημονικών συνεδρίων και συμποσίων και στα άρθρα σε επιστημονικά λεξικά και 
εγκυκλοπαιδείες] 

 
1. «Μπάλος, ένας ελληνικός χορός», Γράμματα και Τέχνες 12 (1982), σ. 

19-20 [= Σαμιακή 1000 (7 Μαρτίου 1983), σ. 4]. 
 
Περίληψη: Εξετάζεται ο ελληνικός λαϊκός χορός «μπάλος» και διατυπώνονται σκέψεις για 
πιθανές σχέσεις του με τους αρχαίους ελληνικούς χορούς. Παραλλήλως εξετάζονται και τα 
δημοτικά τραγούδια που συνοδεύουν τον χορό αυτό, οι κινήσεις και οι παραλλαγές τους, 
αλλά και η σχέση του με την κοινωνική οργάνωση και τις έμφυλες σχέσεις των νησιωτών, οι 
οποίοι κατά κύριο λόγο τον χόρευαν στις γιορτές και τα πανηγύρια τους. Με τον τρόπο αυτό 
ο συγκεκριμένος χορός εντάσσεται στο ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον του, ώστε να 
μπορέσει να ερμηνευθεί πληρέστερα, παραλλήλως δε εξετάζεται και η κοινωνική 
λειτουργικότητά του, στα πλαίσια της ελληνικής παραδοσιακής αγροτοκτηνοτροφικής 
κοινωνίας, όπου δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε. 
 

2. «Δημοτική ποίηση και λαϊκοί ποιητές», Σαμιακή Επιθεώρηση 33-34 
(1987), σ. 65-66 [= Νέες Τομές 10 (1987), σ. 270-273]. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η περίπτωση ενός στιχουργήματος λαϊκής ποιήτριας από το Κοκκάρι 
της Σάμου, και μελετώνται οι σχέσεις του με την ελληνική δημοτική ποίηση. Δημοσιεύονται 
οι ανέκδοτοι στίχοι της, διατυπώνονται τεχνοτροπικές και θεματολογικές παρατηρήσεις και 
παραβάλλεται η περίπτωση αυτή με ανάλογα, γνωστά από την ελληνική λαογραφική 
βιβλιογραφία, ώστε να ενταχθεί η συγκεκριμένη περίπτωση στο πλαίσιο της νεώτερης και 
σύγχρονης ελληνικής λαϊκής γραπτής ποίησης. Έτσι πλουτίζεται η σχετική βιβλιογραφία με 
μία ακόμη περίπτωση, παραλλήλως δε μελετάται η ύπαρξη λαϊκής γραπτής ποίησης στη 
Σάμο, στα πλαίσια της μελέτης της παραδοσιακής κοινωνίας του νησιού και των 
εκδηλώσεών της στον τομέα του έντεχνου λαϊκού λόγου. 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, «Σαμιακή Επιθεώρηση (1963-1996). Το χρονικό της μεταπολεμικής 
πνευματικής πορείας της Σάμου όπως καταγράφηκε στις σελίδες της», Μεθόριος του Αιγαίου 50 
(2013), σ. 42. 
 

3. «Χιακή παραλλαγή του τραγουδιού του Ετοιμοθάνατου Νέου», 
Χιακά Χρονικά 18 (1987), σ. 27-36. 

 
Περίληψη: Μελετάται μια χιακή παραλλαγή του πανελληνίως γνωστού αυτού δημοτικού 
τραγουδιού, με βάση την οποία διατυπώνονται μορφολογικές και θεματολογικές 
παρατηρήσεις για την παραλογή του «Ετοιμοθάνατου Νέου», στο σύνολό της. Πρόκειται για 
παρατηρήσεις γύρω από το περιεχόμενο και τη μορφή των στίχων, τα επεισόδια που 
περιλαμβάνουν και την τεχνοτροπία τους, στα πλαίσια μιας συγκριτικής εξέτασης των 
παραλλαγών του πανελληνίως διαδομένου αυτού ερωτικού δημοτικού τραγουδιού του 
ελληνικού λαού. Με τον τρόπο αυτό, και εξ αφορμής της χιακής παραλλαγής, διατυπώνονται 
προτάσεις που αφορούν την ερμηνευτική προσέγγιση του συγκεκριμένου δημοτικού 
τραγουδιού, στο σύνολο των πανελληνίως γνωστών παραλλαγών του. 
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4. « Το τραγούδι του επισκόπου Φαναρίου Σεραφείμ», Παρνασσός 30 
(1988), σ. 197-216. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται, στο σύνολο των γνωστών παραλλαγών του, το δημοτικό τραγούδι 
για το μαρτύριο και τον θάνατο του επαναστάτη νεομάρτυρα επισκόπου Φαναρίου Σεραφείμ, 
τα επιμέρους επεισόδια που περιλαμβάνει, οι πηγές του και οι σχέσεις του με άλλα ελληνικά 
ιστορικά δημοτικά τραγούδια. Επίσης, παραβάλλονται οι αναφορές του τραγουδιού προς τις 
πληροφορίες αρχειακών πηγών και βιβλιογραφίας σχετικά με το μαρτύριο του αγίου 
Σεραφείμ, και εντάσσεται η συγκεκριμένη περίπτωση στο σύνολο των νεομαρτύρων, των 
οποίων η λαϊκή λατρευτική τιμή γνωρίζει, στις μέρες μας, όλο και μεγαλύτερη διάδοση, στα 
πλαίσια της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. Με τον τρόπο αυτό μελετάται η απήχηση 
του μαρτυρίου των νεομαρτύρων στη δημοτική ποίηση και στον έντεχνο λαϊκό λόγο 
γενικότερα της εποχής και της περιοχής τους. 
 
Αναφορές: Θ. Παπακωνσταντίνου, Τα επαναστατικά κινήματα του Διονυσίου του Φιλοσόφου 
μητροπολίτη Λάρισας. Αθήνα 2000, σ. 89 σημ. 50, σ. 107. Στ. Σδρόλια, «Συμβολή στην εικονογραφία 
των αγραφιωτών νεομαρτύρων Σεραφείμ, Δαμιανού και Μιχαήλ», Καρδιτσιώτικα Χρονικά 3 (1997), σ. 
60 σημ. 5, σ. 65 σημ. 23, σ. 70 σημ. 39. Δημ. Στρατηγόπουλος, «Οι νεομάρτυρες στην ορθόδοξη 
μεταβυζαντινή υμνογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 784 σημ. 28. Γ. Τζεδόπουλος, Ορθόδοξοι 
νεομάρτυρες στην οθωμανική αυτοκρατορία. Η συγκρότηση της πρακτικής και της ερμηνείας του 
ομολογιακού θανάτου. Αθήνα 2012 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 416. 
 

5. «Τα δημοτικά δίστιχα 1. Το πρόβλημα της ταξινόμησής τους», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 8 (1988), σ. 21-33. 

 
Περίληψη: Μελετάται το θέμα της ταξινόμησης των ελληνικών δημοτικών διστίχων, και 
προτείνεται σχετικό ταξινομικό σύστημα. Τα δημοτικά δίστιχα είναι ελάχιστα μελετημένα 
στοιχεία της ελληνικής λαϊκής ποίησης, γι’ αυτό και τα συμπεράσματα της μελέτης έχουν 
ευρύτερη σημασία για την μελέτη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, και μάλιστα των 
ερωτικών τραγουδιών, με την πολυμορφία και την πολυτυπία που τα χαρακτηρίζει. Όπως 
είναι γνωστό, τα δίστιχα δημοτικά τραγούδια απασχολούν όλο και περισσότερο τη σχετική 
έρευνα, δεδομένου ότι σχετίζονται με το ζήτημα του αυτοσχεδιασμού, το οποίο είναι 
κομβικό για την εξέταση της ελληνικής λαϊκής ποιητικής δημιουργίας, στο σύνολό της. 
 

6. «Τα δημοτικά δίστιχα 2. Δομικές παρατηρήσεις», Αιγαιοπελαγίτικα 
Θέματα 9 (1988), σ. 9-10. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται μορφολογικές παρατηρήσεις για την στιχουργική και την δομική 
κατασκευή των ελληνικών δημοτικών διστίχων. Ως βάση για τη μελέτη, χρησιμοποιείται η 
πλούσια σχετική συλλογή που δημοσίευσε το 1887 ο Επαμεινώνδας Σταματιάδης. 
Σημειώνεται εδώ ότι η μορφολογία και η τυπολογία των δίστιχων δημοτικών τραγουδιών, 
που είναι γνωστά υπό ποικίλα ονόματα (μαντινάδες, κοτσάκια κ.λπ.) αποδεικνύει ότι 
πρόκειται για σημαντικότατα τμήματα της ελληνικής λαϊκής ποιητικής παράδοσης. Οι 
δομικές παρατηρήσεις που διατυπώνονται εδώ ισχύουν γενικότερα για τα δημοτικά δίστιχα, 
και σχετίζονται με την διερεύνηση της τεχνικής στην οποία βασίζονται τα ελληνικά δημοτικά 
τραγούδια, και ο έντεχνος ελληνικός λαϊκός ποιητικός λόγος, στο σύνολό του. 
 

7. «Η συλλογή δημοτικών διστίχων του Επ. Σταματιάδη», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 10 (1988), σ. 30-32. 
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Περίληψη: Εξετάζεται αναλυτικά η συλλογή δημοτικών διστίχων της Σάμου, που κατάρτισε 
και δημοσίευσε ο Σάμιος ιστορικός και παραδοσιακός λαογράφος Επαμεινώνδας 
Σταματιάδης, το περιεχόμενο, η προέλευση και η ταξινόμησή της. Από την μελέτη αυτή 
αναδεικνύεται η συγκεκριμένη συλλογή ως πλούσια πηγή, ιδανική για την λαογραφική 
μελέτη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, και μάλιστα των διστίχων, σε πανελλήνια 
κλίμακα. Η συγκεκριμένη συλλογή αποτελεί σημαντική πηγή άντλησης παραδειγμάτων για 
την λαογραφική μελέτη των ελληνικών δημοτικών διστίχων, γι’ αυτό και η μελέτη της είναι 
εξαιρετικά σημαντική για την λαογραφική βιβλιογραφία. 
 

8. «Ο κλήδονας», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 11 (1988), σ. 23-26. 12 
(1989), σ. 21-24. 13 (1989), σ. 29-31. 14 (1989), σ. 27-29. 

 
Περίληψη:  Μελετάται εδώ το έθιμο του κλήδονα και οι κατά τόπους παραλλαγές του. 
Πρόκειται για ένα ελληνικό λαϊκό μαντικό έθιμο με αρχαία ελληνική καταγωγή, μεγάλη 
διάδοση και κοινωνικές προεκτάσεις, που προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών ξένων 
περιηγητών του ελληνικού χώρου, της εποχής της οθωμανικής κυριαρχίας. Η μελέτη γίνεται 
τόσο σε διαχρονικό όσο και σε συγχρονικό επίπεδο, ενώ συνδυάζονται πληροφορίες αρχαίων 
πηγών αλλά και εθνογραφικό υλικό, με στόχο να μελετηθεί πληρέστερα, στην ιστορική 
διαδρομή της, η σημαντική αυτή μορφή της ελληνικής λαϊκής μαντικής παράδοσης και 
πρακτικής. Ο κλήδονας αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση αρχαίου μαντικού εθίμου που 
μετέπεσε σε παιγνιώδες δρώμενο, και τελικά εξαφανίστηκε υπό την επίδραση τόσο του 
χριστιανισμού, όσο και των σύγχρονών μας κοινωνικών εξελίξεων και αλλαγών, γεγονός 
που το καθιστά ιδιαιτέρως διδακτικό παράδειγμα για την μελέτη της ελληνικής θρησκευτικής 
λαογραφίας. 
  
Αναφορές: Ειρ. Γρατσία - Ελ. Παπαθωμά, «Τα αγγεία του νερού και η τέλεση των εθίμων στη νεότερη 
ελληνική κοινωνία», Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης «Το νερό πηγή ζωής, κίνησης, καθαρμού». 
Αθήνα 1999, σ. 71 σημ. 24, σ. 72. Ειρ. Γρατσία - Χρ. Δημητροπούλου - Ελ. Παπαθωμά, «Η στάμνα 
στην τέλεση των εθίμων», στο Με αφορμή μια στάμνα. Αθήνα 1999, σ. 141. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα 
και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 
1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 187 σημ. 713. «Κλήδονας», www. el. wikipedia. org. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 117 σημ. 
332. 

 
9. «Σαμιακές παραλλαγές του τραγουδιού της δρακοντοκτονίας του 

αγίου Γεωργίου», Σαμιακή Επιθεώρηση 35-36 (1988), σ. 145-148. 
 
Περίληψη: Παρατίθενται και μελετώνται συγκριτικά σαμιακές παραλλαγές του πανελληνίως 
γνωστού δημοτικού τραγουδιού για την δρακοντοκτονία του αγίου Γεωργίου, ώστε να 
αναδειχθούν τα ιδιαίτερα στοιχεία που περιέχουν. Οι σαμιακές παραλλαγές συγκρίνονται με 
αυτές που έχει δημοσιεύσει ο Ν. Γ. Πολίτης, στο κλασικό μελέτημά του για το συγκεκριμένο 
δημοτικό τραγούδι, αλλά και με νεοελληνικά λαϊκά παραμύθια για τους δρακοντοκτόνους 
ήρωες, που επίσης έχουν μακρά ιστορική παράδοση και απώτατη αρχαία καταγωγή και 
προέλευση, όπως τα έχει μελετήσει, στο σύνολο των παραλλαγών τους, ο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης. Στην ελληνική λαϊκή αφηγηματική αυτή παράδοση εντάσσονται και τα σαμιακά 
τραγούδια που μελετώνται εδώ. 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, «Σαμιακή Επιθεώρηση (1963-1996). Το χρονικό της μεταπολεμικής 
πνευματικής πορείας της Σάμου όπως καταγράφηκε στις σελίδες της», Μεθόριος του Αιγαίου 50 
(2013), σ. 42. 
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10. «Τυπολογική κατάταξη των ξυλογλύπτων σφραγίδων στη Σάμο», 
Σαμιακή Επιθεώρηση 35-36 (1988), σ. 154-156. 

 
Περίληψη: Γίνεται εκτενής αναφορά σε ξυλόγλυπτες λειτουργικές σφραγίδες από τη Σάμο, 
την μορφολογία, τη χρήση τους στην εθιμική ζωή του λαού και τη λειτουργικότητά τους. Με 
βάση τα συγκεκριμένα παραδείγματα μελετάται επίσης και η νεοελληνική λαϊκή 
θρησκευτική ξυλογλυπτική, η προέλευση, η χρήση και η διακίνηση των σφραγίδων αυτών, 
στα πλαίσια της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του ελληνικού λαού, και 
ειδικότερα των Σαμίων, καθώς άλλες από αυτές προέρχονται από τοπικά εργαστήρια και 
άλλες έχουν έρθει από το Άγιον Όρος. Έτσι, πέρα από συμβολή στην μελέτη της 
παραδοσιακής ξυλογλυπτικής, η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μικρή συμβολή και στην 
έρευνα της σαμιακής θρησκευτικής λαογραφίας, υπό την έννοια της διερεύνησης πτυχών της 
λαϊκής θρησκευτικότητας των Σαμίων. 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, «Σαμιακή Επιθεώρηση (1963-1996). Το χρονικό της μεταπολεμικής 
πνευματικής πορείας της Σάμου όπως καταγράφηκε στις σελίδες της», Μεθόριος του Αιγαίου 50 
(2013), σ. 42. 
 

11. «Σαμιακό προικοσύμφωνο του 1834», Μυριόβιβλος 12-13 (1988), σ. 
2-4. 

 
Περίληψη: Εκδίδεται και σχολιάζεται από την λαογραφική οπτική γωνία ένα ανέκδοτο 
σαμιακό προικοσύμφωνο του 1834, με λαογραφικό ενδιαφέρον. Με βάση τα αναγραφόμενα 
στο δικαιοπρακτικό αυτό έγγραφο, διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με τον 
παραδοσιακό υλικό πολιτισμό, αλλά και με την κοινωνική οργάνωση και το ονοματολογικό 
υλικό του νησιού, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, εποχή έντονων ζυμώσεων και 
ανακατατάξεων για τη σαμιακή κοινωνία. 
 
Αναφορές: Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη – Ηλίας Αρναούτογλου – Ιωάννης Χατζάκης, Περίγραμμα 
ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου. Τα ελληνικά κείμενα. Αθήναι 2011, έκδ. Ακαδημία Αθηνών – 
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 63, σ. 18, σ. 597 αρ. 969. 
 

12. «Λογότυπα συγγένειας στη δημοτική ποίηση», Στασίνος 9 (1986-
1988), σ. 179-196. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή συγκεντρώνονται και μελετώνται οι τρόποι με τους οποίους 
γίνεται η αναφορά σε συγγενικές σχέσεις στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια, και οι οποίοι 
αποτελούν στερεότυπους στίχους, πίσω από τους οποίους υποκρύπτονται πάγιες κοινωνικές 
αντιλήψεις του ελληνικού λαού. Εξετάζεται η πλούσια τυπολογία των στίχων αυτών, οι 
κατηγορίες τους αλλά και τα επιμέρους συγγενικά σχήματα που περιλαμβάνουν, και 
διερευνάται η σχέση ανάμεσα στις διατυπώσεις των στίχων και στις παραδοσιακές 
κοινωνικές σχέσεις και δομές του ελληνικού λαού και της παραδοσιακής κοινωνίας του. 
 
Αναφορές: Γ. Θανόπουλος, «Δημοτικό τραγούδι και Ερωτόκριτος», Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου  
Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων». Αθήνα 1994, σ. 1010 σημ. 8. Αμαλία Κουμπούρα, 
«Προσεγγίσεις στο νεότερο ναξιακό τραγούδι της ξενιτειάς», Ναξιακά. Επετηρίδα της Ομοσπονδίας 
Ναξιακών Μελετών 2 (2012), σ. 250 σημ. 27, σ. 260. Αμαλία Κουμπούρα, «Θέματα ποιητικής στο 
ναξιακό μοιρολόϊ: Παράδοση ή νεωτερικότητα από την έντυπη ποίηση», στον τόμο Ιω. Προμπονάς – 
Στ. Ψαρράς (επιμ.), Πρακτικά Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Κωμιακή 
4-7 Σεπτεμβρίου 2008). Αθήνα 2013, εκδ. Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σ. 661 σημ. 52, σ. 
667. Γ. Θανόπουλος, Ελληνική λαϊκή ποίηση. Από το δημοτικό τραγούδι στη σύγχρονη έντυπη και 
ηλεκτρονική λαϊκή ποίηση. Αθήνα 2014, σ. 309 σημ. 8, σ. 689. 
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13. «Λόγια ποίηση και δημοτικές πηγές έμπνευσης. Η περίπτωση της 
Λιλής Πατρικίου», Νέα Εστία 125 (1989), σ. 743-746. 

 
Περίληψη: Εντοπίζονται εδώ οι πηγές ενός ποιήματος της ποιήτριας Λιλής Πατρικίου, σε 
στίχους ελληνικών δημοτικών τραγουδιών της ξενιτιάς. Με βάση το συγκεκριμένο 
παράδειγμα, διατυπώνονται σκέψεις για τους τρόπους με τους οποίους το λαϊκό ποιητικό 
υλικό μεταπλάθεται, ώστε να ενσωματωθεί σε ποιήματα επωνύμων λογοτεχνών, οι οποίοι 
εμπνέονται από αυτό, για να δώσουν τα δικά τους έργα, που εμπλουτίζουν την ελληνική 
λογοτεχνική παράδοση και παραγωγή. Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι απολύτως 
ενδεικτικό για τις διαδικασίες αυτές, που οριοθετούν τη σχέση ανάμεσα στην προφορική και 
την γραπτή παράδοση, όπως αυτές αποτυπώνονται στα έργα λογοτεχνών. 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, «Από τη λαϊκή στη λογοτεχνική αυτοβιογραφία: η περίπτωση του Γερνάω 
επιτυχώς του Γ. Σκαμπαρδώνη (συμβολή στις σχέσεις της λαογραφίας με τη λογοτεχνία και την 
ιστορία)», στο Χρ. Βέικου (επιμ.), Λαογραφία και Ιστορία. Πανελλήνια ένωση Φιλολόγων. Σεμινάριο 
αρ. 29. Αθήνα 2003, σ. 132 σημ. 14. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Λαογραφία και επιστήμη του δικαίου», 
Κιβωτός Φιλίας. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο. Die Arche der 
Freundschaft. Festschrift für Professor Dr. Theodor J. Panagopoulos. Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2011, σ. 
6 σημ. 6. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Λαογραφία και επιστήμη του δικαίου», Επιστημονική Επετηρίς της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 43 (2012), σ. 14 σημ. 6. Γ. Θανόπουλος, «Λαογραφία 
και φιλολογία, γλωσσολογία, λογοτεχνία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), 
Ελληνική Λαογραφία: ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 434 σημ. 40. 
Μ. Γ. Σέργης, «Παράλληλες πορείες και σταθμοί της ελληνικής και της ρουμανικής Λαογραφίας (τέλη 
19ου – αρχές 20ού αιώνα). Ενδεικτικές επισημάνσεις», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 
889 σημ. 87. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική 
προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής 
Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα 
των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 269, σ. 274. Γ. Θανόπουλος, Ελληνική 
λαϊκή ποίηση. Από το δημοτικό τραγούδι στη σύγχρονη έντυπη και ηλεκτρονική λαϊκή ποίηση. Αθήνα 
2014, σ. 239 σημ. 7. Γ. Θανόπουλος, «Συμβολή στη μελέτη των σχέσεων λαογραφίας και 
λογοτεχνίας», Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 41 (2010), σ. 235 
σημ. 7. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 231, σ. 235. Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, Δίκαιο και λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2017, σ. 17 σημ. 6. 
 

14. «Κριτική σημείωση στην παραλλαγή Μανούσου του τραγουδιού 
του Ζίδρου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 16 (1989), σ. 53-59. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η παραλλαγή του τραγουδιού «του Ζίδρου» που έχει καταγράψει και 
εκδόσει ο Α. Μανούσος, και διατυπώνονται κριτικές παρατηρήσεις επί της συγκεκριμένης 
έκδοσης. Πρόκειται για μια πρόταση έκδοσης δημοτικών τραγουδιών, η οποία αναλύεται και 
εφαρμόζεται και σε άλλες μελέτες εδώ, με στόχο να παρουσιαστεί η πορεία εξέλιξης και η 
διαδοχή των παραλλαγών κάθε τραγουδιού, αλλά και οι αλλαγές που υπέστη κατά το 
πέρασμα από τον προφορικό στο γραπτό λόγο, κατά την διαδικασία της καταγραφής των 
ποικίλων παραλλαγών του. Επίσης, πρόκειται για μια συμβολή στη μελέτη των κλέφτικων 
τραγουδιών, και της παράδοσης στην οποία συτά στηρίχθηκαν. 
 
Αναφορές: Γ. Θωμάς, Δημήτριος Έξαρχος. Βόλος 2005, σ. 11, σ. 12, σ. 73. 
 

15. «Λαογραφικές παρατηρήσεις στο Θανατικόν της Ρόδου του 
Εμμανουήλ Γεωργιλλά», Δωδεκανησιακά Χρονικά 13 (1989), σ. 214-
224. 
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Περίληψη: Αποδελτιώνονται και μελετώνται, με βάση την ιστορικοσυγκριτική μέθοδο, οι 
λαογραφικές πληροφορίες του συγκεκριμένου κειμένου, ιδιαίτερα δε οι περί βρικολάκων 
λαϊκές απόψεις και δοξασίες που περιέχονται στους στίχους του. Οι απόψεις αυτές 
παραβάλλονται και συγκρίνονται με τις περί βρικολάκων δοξασίες του ελληνικού λαού, 
όπως αυτές αποτυπώνονται σε ποικίλες λαϊκές παραδόσεις, διαπιστώνεται η λαϊκή καταγωγή 
τους και σχολιάζονται, υπό την προοπτική της διαχρονικής μελέτης των ελληνικών λαϊκών 
αντιλήψεων σχετικά με τους βρικόλακες, τη μορφή και τα έργα τους. Με τον τρόπο αυτό 
προσφέρεται μια ακόμη συμβολή στα λαογραφικά του μεταβυζαντινού Ελληνισμού, στα 
ζητήματα των μεταφυσικών πεποιθήσεων και των λαϊκών παραδόσεων. 
 
Αναφορές: Λαογραφία 37(1993-1994), σ. 241. Αν. Παπακυπαρίσσης, «Ένα παλαιό (1881) δημοτικό 
τραγούδι της Τσαριτσάνης», Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Συνεδρίου «Η πολιτιστική κληρονομιά στη 
Θεσσαλία». Καρδίτσα 2006, σ. 238 σημ. 87. Ευρ. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Μνήμης τεκμήρια. Αθήνα 
2004, σ. 172 σημ. 24, 351. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2003, σ. 
143 σημ. 373. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη 
βιβλιογραφική προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια 
Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας 
«Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 253, σ. 273. Αρ. Δουλαβέρας, 
Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 218, σ. 235. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή 
του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 150 σημ. 46. 
 

16. «Το δημοτικό τραγούδι Ένα καράβι στο γιαλό και τα επίπεδα 
ερμηνείας του», Λόγος και Πράξη 37 (1988-1989), σ. 71-79. 

 
Περίληψη: Ανιχνεύονται τα ερμηνευτικά επίπεδα στα οποία μπορεί να δομηθεί η 
προσπάθεια κατανόησης του δημοτικού αυτού τραγουδιού, ανάμεσα στο προσωπικό βίωμα 
και την ιστορική συγκυρία. Με τον τρόπο αυτό, και καθώς το τραγούδι μελετάται συγκριτικά 
με άλλα παρόμοια τραγούδια του κάτω κόσμου και του χάρου, η μελέτη αποτελεί συμβολή 
στις μεταφυσικές δοξασίες και απόψεις του ελληνικού λαού, οι οποίες είναι σπουδαίες και 
για την επαρκή γνώση της σχέσης του με το υπερφυσικό, στα πλαίσια της εξέτασης της 
ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας και της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του 
λαού μας. 
 
Αναφορές: Diana Kalcojanisová, Řecké svatební písně, přísloví a zvyky. Bakalářská diplomová práce z 
oboru novořecký jazyk a literature. Brno 2006 (διδ. διατρ.: Masarykova Univerzita Brno - Filozofická 
fakulta - Ústav klasických studií), σ. 35. 
 
 

17. «Φρασεολογικό υλικό Δυτικής Σάμου», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 
15 (1989), σ. 22-26. 

 
Περίληψη: Συγκεντρώνονται, ταξινομούνται και ερμηνεύονται στερεότυπες και παροιμιακές 
φράσεις της καθημερινής γλωσσικής επικοινωνίας στη Σάμο, και μάλιστα στο δυτικό τμήμα 
του νησιού. Πρόκειται για συμβολή στη μελέτη της παροιμιολογίας, αλλά και της κοινωνικής 
λαογραφίας του νησιού, καθώς οι συγκεκριμένες φράσεις συχνότατα συγκεντρώνουν την 
παραδοσιακή λαοσοφία μας και περιλαμβάνουν πάγιους και στερρεότυπους κανόνες σκέψης 
και συμπεριφοράς των κατοίκων της Σάμου. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη 
φρασεολογικού υλικού του νησιού. 
 

18. «Ξυλόγλυπτος σταυρός από τον Παγώνδα Σάμου», Σαμιακή 
Επιθεώρηση 37-38 (1989), σ. 54-56. 
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Περίληψη: Δημοσιεύεται, με σχεδιαστική του απεικόνιση, ένας ξυλόγλυπτος σταυρός 
ευλογίας, με ανάλυση της θεματολογίας των παραστάσεων που φέρει. Με βάση το 
συγκεκριμένο παράδειγμα μελετάται επίσης και η νεοελληνική λαϊκή θρησκευτική 
ξυλογλυπτική, η προέλευση, η χρήση και η διακίνηση των προϊόντων της στα πλαίσια της 
παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του ελληνικού λαού, και ειδικότερα των Σαμίων, 
αλλά και ορισμένες εκδηλώσεις της θρησκευτικής λαογραφίας, που συνδέονται άμεσα με τα 
συγκεκριμένα τέχνεργα. 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, «Σαμιακή Επιθεώρηση (1963-1996). Το χρονικό της μεταπολεμικής 
πνευματικής πορείας της Σάμου όπως καταγράφηκε στις σελίδες της», Μεθόριος του Αιγαίου 50 
(2013), σ. 42. 
 

19. «Βιβλιογραφία της Σαμιακής Λαογραφίας», Σαμιακή Επιθεώρηση 
37-38 (1989), σ. 68-71. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για συμβολή στη σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία. Τα 
βιβλιογραφικά λήμματα συνοδεύονται από θεματολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε να 
μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από της ερευνητές, ενώ έχουν αποδελτιωθεί 
συστηματικά και οι λαογραφικές αναφορές του τοπικού τύπου. Η συγκέντρωση της 
λαογραφικής βιβλιογραφίας του νησιού συνεχίζεται, ώστε η προσπάθεια αυτή να 
συμπληρωθεί με νεότερες προσθήκες και αναφορές, για να αποτελέσουν οι βιβλιογραφίες 
αυτές βασικό επιστημονικό εργαλείο του λαογράφου που θα θελήσει να ασχοληθεί με 
ζητήματα σαμιακής λαογραφίας. 
 
Αναφορές: Γ. Ν. Κουρέρης - Μ. Α. Βουρλιώτης, Συμβολή στη σαμιακή βιβλιογραφία. Αθήνα 1992, σ. 7 
σημ.1. N. Vafeas, Recherche sur les mouvements sociaux dans l’ ile de Samos: les evenements du 
1849-1850. Paris 1993, σ. 4-5. Γ. Βοϊκλής, «Σαμιακή Επιθεώρηση (1963-1996). Το χρονικό της 
μεταπολεμικής πνευματικής πορείας της Σάμου όπως καταγράφηκε στις σελίδες της», Μεθόριος του 
Αιγαίου 50 (2013), σ. 44. 
 

20. «Παροιμιολογικά στον Εφραίμ τον Αίνιο», Βυζαντινός Δόμος 3 
(1989), σ. 13-25. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται και μελετώνται συγκριτικά οι λαϊκές παροιμίες που 
περιλαμβάνονται στην Χρονογραφία του Εφραίμ από την Αίνο, του 14ου αι. Οι παροιμίες και 
τα γνωμικά αυτά προέρχονται τόσο από την λαϊκή παροιμιολογική, όσο και από την 
αντίστοιχη λόγια παράδοση, και είναι ενδεικτικές για τη σχέση των βυζαντινών λογίων της 
εποχής με την λαϊκή λογοτεχνία. Παραλλήλως δε αποτελούν μαρτυρίες και για τη μελέτη της 
διαχρονικής παρουσίας και εξέλιξης, αλλά και της μορφολογίας ορισμένων ελληνικών 
λαϊκών παροιμιών, μερικές από τις οποίες συνεχίζουν να είναι σε χρήση. 
 
Αναφορές: Στ. Λαμπάκης, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 48 (1990-1993), σ. 422. Αγγ. 
Κομποχόλη, Θρησκευτική και κοσμική λαϊκή διήγηση. Αλληλεπιδράσεις. Το παράδειγμα του αγίου 
Ιωάννη του Καλυβίτη. Αθήνα 2008 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 302. Αμ. Ηλιάδη, Οι βίοι των αγίων της 
βυζαντινής περιόδου ως ιστορικές πηγές. Σημειώσεις και παρατηρήσεις για τα βυζαντινά αγιολογικά 
κείμενα της μέσης περιόδου, 7ος - 10ος αι.Τρίκαλα 2005, σ. 437. Αρ. Δουλαβέρας, Νεοελληνικός 
παροιμιακός λόγος. Θεσσαλονίκη 2010, σ. 30 σημ. 61, σ. 252. Αρ. Δουλαβέρας, «Βυζάντιο – 
Τουρκοκρατία. Νεοελληνική ταυτότητα και Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 88 
σημ. 33. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική 
προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής 
Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα 
των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 239 σημ. 26, σ. 274. Απ. Καρπόζηλος, 
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Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι 4. 13ος - 15ος αι. Αθήνα 2015, σ. 449. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική 
Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 26 σημ. 37, σ. 43, σ. 202 σημ. 27, σ. 206. 
 

21. «Το σαμιακό δημοτικό τραγούδι. Ορισμοί και προσδιορισμοί», 
Πρακτικά Συμποσίου Σαμιακής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1989, σ. 37-44. 

 
Περίληψη: Γίνονται αναφορές στις υπάρχουσες καταγραφές και εκδόσεις δημοτικών 
τραγουδιών από τη Σάμο, και στον σχεδιασμό μιας μελλοντικής συνολικής επιστημονικής 
μελέτης του θέματος, στα πλαίσια μιας νέας και συγκεντρωτικής καταγραφής και έκδοσής 
τους. Επίσης αναπτύσσεται θεωρητικά ο προβληματισμός, που συνδέεται και με κάθε είδος 
της λαϊκής λογοτεχνίας και του έντεχνου λαϊκού λόγου μας, σχετικά με το κατά πόσο 
μπορούμε να αναφερόμαστε σε είδη της λαϊκής προφορικής καλλιτεχνικής δημιουργίας με 
τοπικό προσδιορισμό και χαρακτηρισμό, και δίνονται σχετικά παραδείγματα. 
 
Αναφορές: Ν. Διονυσόπουλος (επιμ.), Η Σάμος στις 78 στροφές. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1918-1958. 
Αθήνα 2009, σ. 173. Σ. Χτούρης, «Η μετανάστευση της μουσικής και η μουσική ζωή στη Σάμο στις 
απαρχές της τεχνολογίας και της μουσικής αναπαραγωγής», στο Ν. Διονυσόπουλος (επιμ.), Η Σάμος 
στις 78 στροφές. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1918 - 1958. Αθήνα 2009, σ. 39 σημ. 2. Κ. Ι. Καλατζής, «Επ’ 
ευκαιρία. Σημειώσεις από το Συμπόσιο Σαμιακής Λογοτεχνίας (22 - 24 Απριλίου 1988)», Απόπλους 49-
50 (2010), σ. 28. Μ. Γ. Σέργης, «Σκέψεις για την οργάνωση, την ιστορική διαμόρφωση, τη σημασία και 
την ταξική πρόσληψη των λαϊκών δρωμένων, με αφορμή την Σκ’λουδηυτέρα (Κυνομαρτύριο) στη 
Σάμο (τέλη 19ου αι.)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 54 σημ. 
12. 
 

22. «Νέες σαμιακές παραλλαγές του Μοιρολογιού της Παναγίας», 
Πρακτικά Συμποσίου Σαμιακής Λογοτεχνίας. Αθήνα 1989, σ. 55-75. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται και μελετώνται συγκριτικά, με βάση τη σχετική μελέτη του B. 
Bouvier, ανέκδοτες παραλλαγές του συγκεκριμένου δημοτικού τραγουδιού από τη Σάμο. 
Παρατίθενται αναλυτικά τα κείμενα, γίνεται τυπολογική, μορφολογική και θεματολογική 
ανάλυσή τους, και εξάγονται συμπεράσματα για την πρόέλευση των παραλλαγών, τους 
όρους και τις συνθήκες καταγραφής τους, αλλά και για τη σύγχρονή μας επιβίωση του 
συγκεκριμένου τραγουδιού, στα πλαίσια της σαμιακής θρησκευτικής λαογραφίας, και της 
παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς των Σαμίων. 
 
Αναφορές: Κ. Ι. Καλατζής, «Επ’ ευκαιρία. Σημειώσεις από το Συμπόσιο Σαμιακής Λογοτεχνίας (22 - 
24 Απριλίου 1988)», Απόπλους 49-50 (2010), σ. 28, 29. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του 
ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 
2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 150 σημ. 565. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 93 σημ. 263. 
 

23. «Samian legal documents (1792-1832)», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 16 
(1990), σ. 29-31. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται και σχολιάζονται ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα από τη 
Σάμο, της περιόδου 1792-1832, που παρουσιάζουν και λαογραφικό ενδιαφέρον. Με βάση τα 
αναγραφόμενα στα δικαιοπρακτικά αυτά έγγραφα, διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με 
τον παραδοσιακό υλικό πολιτισμό, αλλά και με την κοινωνικά οργάνωση και το 
ονοματολογικό υλικό του νησιού, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, εποχή έντονων ζυμώσεων 
και ανακατατάξεων για τη σαμιακή κοινωνία, και δημοσιεύεται υλικό πρόσφορο σε κάθε 
σχετική επιστημονική και ερευνητική αξιολόγηση και χρήση. 
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Αναφορές: Μ. Γρατσία, «Η γλώσσα των δικαιοπρακτικών εγγράφων της Σάμου και το σημερινό 
σαμιακό ιδίωμα», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα» 2. Αθήνα  
1998, σ. 356. Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη – Ηλίας Αρναούτογλου – Ιωάννης Χατζάκης, Περίγραμμα 
ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου. Τα ελληνικά κείμενα. Αθήναι 2011, έκδ. Ακαδημία Αθηνών – 
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 63, σ. 18, σ. 441 αρ. 618. «Δικαιοπρακτικά έγγραφα 
(contracts). Βόρειες Σποράδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου (North Sporades and East Aegean 
islands)», www. geocities. ws / ekeid / sol-aegean. html.  
 

24. «Ανέκδοτες παραλλαγές δημοτικών τραγουδιών και η λαϊκή 
ποιητική παράδοση της Σύρου», Συριανά Γράμματα 10 (1990), σ. 
165-169. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται και σχολιάζονται ανέκδοτες παραλλαγές δημοτικών τραγουδιών 
από τη Σύρο, με παρατηρήσεις για την λαϊκή ποιητική παράδοση του νησιού. Πρόκειται για 
παραλλαγές που έχουν καταγραφεί στη Σύρο, παρουσιάζουν ωστόσο ευρύτερο ενδιαφέρον 
για την μελέτη των τρόπων με τους οποίους σχηματίζονται οι παραλλαγές των ειδών του 
έντεχνου λαϊκού λόγου, στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, και χρησιμοποιείται 
παλαιότερο υλικό για την δημιουργία νέων δειγμάτων λαϊκής ποιητικής δημιουργίας. 
 

25. «Το μετόχι του αγίου Νικολάου στον Όρμο Μαραθοκάμπου», 
Απόπλους 1 (1990), σ. 54-58 [= Φτεριάς 39 (2009), σ. 9] 

 
Περίληψη: Μέσα από έγγραφα και αρχειακό υλικό εξετάζεται η ιστορική πορεία του 
μετοχίου της αγιορείτικης μονής Κουτλουμουσίου στον Μαραθόκαμπο της Σάμου, που 
σήμερα είναι ο ενοριακός ναός του οικισμού Όρμος Μαραθοκάμπου. Μέσα από την ιστορία 
του μετοχίου αυτού, προκύπτει ανάγλυφη μια σημαντική πτυχή των σχέσεων της Σάμου με 
τους Αγιορείτες Κολλυβάδες, οι οποίοι στις αρχές του 19ου αιώνα διεσπάρησαν στο Αιγαίο, 
και αναζωογόννησαν πνευματικά τους κατοίκους των νησιών τους, γνωστοποιώντας τους το 
φιλοκαλικό κίνημα, του οποίου αυτοί είχαν ηγηθεί. 
 
Αναφορές: Αρχιμ. Σωτ. Κοσμόπουλος, «Ικαρία και άγιος Μακάριος. Η ευεργετική του παρουσία στο 
νησί», Πρακτικά Συνεδρίου «Άγιος Μακάριος (Νοταράς). Γενάρχης του Φιλοκαλισμού - Μητροπολίτης 
Κορίνθου. Αθήνα 2006, σ. 82 σημ. 13. Αρχιμ. Σωτ. Κοσμόπουλος, «Ο μοναχισμός της Ικαρίας και η 
κολλυβαδική παράδοση», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ο μοναχισμός στη Σάμο. Χθες – σήμερα - 
αύριο. Πρακτικά Ημερίδας (Σάμος, 16 Νοεμβρίου 2009). Αθήνα 2011, σ. 76 σημ. 7. 
  

26. «Παρατηρήσεις γύρω από ένα κυπριακό θρησκευτικό αλφάβητο», 
Κοινόν Κυπρίων 12 (1990), σ. 33-36. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι πηγές της λαϊκού έμμετρου θρησκευτικού αλφαβήτου των 
Χριστουγένννων, από την Κύπρο, που εντοπίζονται στον Ακάθιστο Ύμνο. Εξετάζονται όλοι 
οι στίχοι συγκριτικά προς τους οίκους του Ακαθίστου Ύμνου, και εξάγονται συμπεράσματα 
για τις λαϊκές απηχήσεις δημοφιλών υμνογραφικών κειμένων, και την λειτουργικότητα της 
υμνολογίας και της αγιολογίας ωε πηγών έμπνευσης για τους λαϊκούς δημιουργούς, σε 
διάφορους ελληνικούς τόπους, ένα φαινόμενο που εντοπίζεται μέχρι σήμερα σε πολλά είδη 
του έντεχνου λαϊκού λόγου μας. 
 

27. «Νισυριακή παραλλαγή του τραγουδιού Της Λυγερής στον Άδη», 
Νισυριακά 11 (1990), σ. 195-215. 

 
Περίληψη: Με αφορμή νισυριακή παραλλαγή του δημοτικού τραγουδιού Της Λυγερής στον 
Άδη εξετάζονται θέματα που αφορούν το σύνολο σχεδόν των παραλλαγών του δημοτικού 
αυτού τραγουδιού. Γίνεται ανάλυση των θεματολογικών - δομικών στοιχείων που το 
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απαρτίζουν, αναφέρονται οι δημοσιευμένες παραλλαγές του, γίνονται τεχνοτροπικές 
παρατηρήσεις της στίχους του τραγουδιού, εξετάζονται τα επιμέρους μοτίβα και ο 
σχηματισμός της και εξετάζεται η αντίληψη για τους επιζόντες συγγενείς που γρήγορα 
ξεχνούν της νεκρούς τους, της οποίας οι ρίζες ανιχνεύονται σε παρατιθέμενες αρχαίες 
ελληνικές πηγές. 
 
Αναφορές: Λαογραφία 37 (1993-1994), σ. 264. Κ. Μελάς, «Το λαογραφικό έργο του Γ. Ν. Καζαβή», 
Δωδεκανησιακόν Αρχείον 7 (1996), σ. 274. Δωδεκανησιακόν Αρχείον 7 (1996), σ. 382 αρ. 4. Μ. 
Αλεξιάδης, Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2003, σ. 146 αρ. 418. Β. Πούχνερ, «Σαράντα 
χρόνια έρευνας για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό 
τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 471-472. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη 
μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας 
(επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 140 σημ. 
11. 
 

28. «Δημώδης εξήγηση του Συμβόλου της Πίστεως από χειρόγραφο 
του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 17 
(1990), σ. 25. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται και σχολιάζεται σύντομα μία ανέκδοτη δημώδης εξήγηση του 
Συμβόλου της Πίστεως, ενδιαφέρουσα για την μελέτη της λαϊκής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς. Το κείμενο εντάσσεται μέσα στην ανάλογη ελληνική συγγραφική, 
φιλολογική και θεολογική παράδοση, και εξάγονται συμπεράσματα για τον τρόπο που 
παρόμοια λαϊκά και λαϊκότροπα κείμενα λειτουργούν ως πηγές για τη σπουδή της ελληνικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 

29. «Συλλογή παροιμιών εκ σαμιακού χειρογράφου», Πλάτων 41 
(1989), σ. 51-54. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται μία ανέκδοτη συλλογή λαϊκών και λογίων παροιμιών από τα 
σπαράγματα β΄ και γ΄ του χειρογράφου κώδικα 127 της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου. Στις 
σημειώσεις που ακολουθούν, ταυτίζονται οι δημοσιευόμενες παροιμίες, με βάση το ήδη 
δημοσιευμένο σχετικό παροιμιακό υλικό, και συγκρίνονται οι παροιμίες αυτές με ανάλογους 
τύπους λογίων ή λαϊκών παροιμιών. Πρόκειται για κατά βάσιν τυπολογική μελέτη, με βάση 
την οποία παρέχεται υλικό και για τη διαχρονική μελέτη ορισμένων ελληνικών παροιμιών, 
τους τύπους και την εξέλιξή τους στο χρόνο. 
 
Kρίσεις: L’ Anneé Philologique 61 (1990), 112. 
 

30. «Αίνος», Κυπριακαί Σπουδαί 51 (1987), σ. 103-110. 
 
Περίληψη: Με βάση τις αναφορές των αρχαίων πηγών εξετάζεται το περιεχόμενο του όρου 
«αίνος», ως κατηγορίας του έντεχνου λαϊκού λόγου των αρχαίων, και παρουσιάζονται 
νεοελληνικά παράλληλα. Πρόκειται για είδος διδακτικών μύθων της αρχαιότητας, 
πιθανότατα με κυπριακή καταγωγή, στους οποίους κατά κανόνα πρωταγωνιστούν ζώα, και οι 
οποίοι έχουν διδακτικό περιεχόμενο, αλλά και μέσω των λαϊκών εκδοχών τους, εν μέρει 
επιζούν μέχρι και τις μέρες μας, στον παροιμιακό λόγο του ελληνικού λαού, όπως έχει 
καταγραφεί και μελετηθεί από την επιστήμη της λαογραφίας. 
 
Αναφορές: Byzantinische Zeitschrift 83 (1990), σ. 537. Α. Βοσκός, Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία 3. 
Πεζογραφία. Λευκωσία 2002, σ. 72,74. Ανδρ. Βοσκός, «Εισαγωγή στην αρχαία κυπριακή πεζογραφία 
και ιατρική (με έμφαση στις δυνατότητες αξιοποίησης στα διδακτικά προγράμματα της Μέσης 
Εκπαίδευσης)», Πρακτικά ΙΔ΄ Συμποσίου Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας «Αρχαία κυπριακή 
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πεζογραφία και δημιουργική αξιοποίησή της». Λευκωσία 2010, σ. 19 σημ. 8, σ. 20 σημ. 13. Ν. 
Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 (διδ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 119. 
 

31. «Trois recettes par un manuscript samien du 18e-19e siecle», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 18 (1990), σ. 15. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται συνταγές παραδοσιακών τροφών και εδεσμάτων, από σαμιακά 
χειρόγραφα του 18ου και 19ου αι. Με βάση τα κείμενα αυτά, διατυπώνονται παρατηρήσεις για 
τον παραδοσιακό υλικό βίο, τη διατροφή αλλά και τις κοινωνικές σχέσεις, τις 
επαγγελματικές ανασχολήσεις και τις εμπορικές δραστηριότητες των λαϊκών ανθρώπων, 
καθώς η μελέτη της παραδοσιακής διατροφής σχετίζεται με όλα αυτά τα κρίσιμα, για την 
σπουδή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, ζητήματα. 
  

32. «Το θέμα του έρωτα πολεμιστή στα δημοτικά δίστιχα», Απόπλους 
2-3 (1990), σ. 235-240. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται εδώ το μοτίβο του έρωτα –πολεμιστή, όπως εμφανίζεται στα 
ελληνικά λαϊκά δίστιχα, και προτείνονται πιθανές ερμηνείες για την καταγωγή του θέματος 
από την δημώδη ελληνική γραμματεία. Με βάση τις συγρίσεις που γίνονται, αναδεικνύονται 
δάνεια, ομοιότητες και επιδράσεις, ενώ σε ένα πιο γενικό επίπεδο φαίνοντα τα ρευστά και 
διαπερατά όρια που υπέρχουν ανάμεσα στη λαϊκή, τη λαϊκότροπη και τη δημώδη 
λογοτεχνική παραγωγή, ιδιαίτερα στον έντεχνο λαϊκό λόγο του λαού μας, κάτι που μπορεί να 
χρησιμεύσει ως θεωρητική βάση και για άλλες παρόμοιες εργασίες, στο μέλλον. 
 

33. «Φρασεολογικά της Σάμου», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 19 (1990), σ. 
20-23. 

 
Περίληψη: Συγκεντρώνονται, ταξινομούνται και ερμηνεύονται στερεότυπες και παροιμιακές 
φράσεις της καθημερινής γλωσσικής επικοινωνίας στη Σάμο. Πρόκειται για συμβολή στη 
μελέτη της παροιμιολογίας, αλλά και της κοινωνικής λαογραφίας του νησιού, καθώς οι 
συγκεκριμένες φράσεις συχνότατα συγκεντρώνουν την παραδοσιακή λαοσοφία μας και 
περιλαμβάνουν πάγιους και στερρεότυπους κανόνες σκέψης και συμπεριφοράς των κατοίκων 
της Σάμου. Σημειώνεται ότι ακόμη και οι παροιμιολόγοι σπανίως μελετούν ανάλογα 
ζητήματα και είδη του ελληνικού λαϊκού λόγου, στην καθημερινή του διάσταση. 
 

34. «Λαογραφικό σχόλιο σε ανέκδοτο Ομίλημα του κώδικα 126 της 
Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου», Πρακτικά Τριημέρου Αιγαίου. Αθήναι 
1990, σ. 33-39. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται τμήμα από ανέκδοτο Αρχιερατικόν Ομίλημα του χειρογράφου 
κώδικα 126 της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου , που αναφέρεται σε θαυματουργική οφιοκτονία 
του αγίου Παντελεήμονος. Το κείμενο αποδίδεται στον Παρθένιο τον Πελοποννησοσάμιο, 
ανεψιό και πρωτοσύγκελλο του αρχιεπισκόπου Σάμου Δανιήλ († 1815). Ανιχνεύονται οι 
πηγές του στα αγιολογικά κείμενα του αγίου και εξετάζεται η παράδοση για την οφιοκτονία 
του αγίου Παντελεήμονος, με βάση ανάλογες δημώδεις παραδόσεις για οφιοκτονίες και 
δρακοντοκτονίες άλλων αγίων. Με βάση αυτά, ο λαϊκός πυρήνας του κειμένου εντάσσεται 
πλήρως στην αφηγηματική του βάση. 
 
Αναφορές: Στ. Λαμπάκης, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 48 (1990-1993), σ. 466. 
Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, «Λόγιοι επίσκοποι και κληρικοί της Σάμου κατά την 
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περίοδο της τουρκοκρατίας», Μνημοσύνη 19 (2013). Πρακτικά Συνεδρίου «Λόγιοι της Τουρκοκρατίας», 
σ. 42 σημ. 3. 
 

35. «Τυπολογικές παρατηρήσεις γύρω από ένα θεσσαλικό ακριτικό 
τραγούδι», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 18 (1990), σ. 122-128. 

 
Περίληψη: Με βάση θεσσαλική παραλλαγή του ακριτικού τραγουδιού «του Πορφύρη» 
διατυπώνονται εδώ τυπολογικές παρατηρήσεις, που αφορούν το σύνολο του τραγουδιού, και 
μπορούν να χρησιμεύσουν στην ταξινόμηση και αξιολόγηση των παραλλαγών του. Οι 
τυπολογικές αυτές παρατηρήσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως κριτήριο για μια νέα 
ταξινόιμηση των πολλών παραλλαγών του τραγουδιού, αλλά και ως βάση για μια νέα έκδοσή 
του, με βάση το σύνολο των καταγεγραμμένων και γνωστών παραλλαγών του, η οποία θα 
προωθήσει τις γνώσεις μας για το σημαντικό αυτό ακριτικό δημοτικό τραγούδι. 
 
Αναφορές: Byzantinische Zeitschrift 84-85 (1991-1992), σ. 273. Byzantinoslavica 52 (1991), σ. 205. 
Αλ. Σαββίδης, «Θεσσαλική βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιογραφία», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 23 
(1993), σ. 38. Αλ. Πολίτης, Το δημοτικό τραγούδι. Ηράκλειο 2010, σ. 62 σημ. 4. Θαν. Χονδρός, 
Μελωδική και αφηγηματική πλοκή στον βλαχόφωνο Ασπροπόταμο: τύπος και ρεπερτόριο. Θεωρητική 
και εθνογραφική τεκμηρίωση ορίων και σχέσεων των μουσικών δικτύων του σύγχρονου πανηγυριού. 
Άρτα 2006 (μεταπτ. διατρ.: ΑΤΕΙ Ηπείρου – Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής), σ. 168. 
 

36. «Τα ακριτικά τραγούδια του Πόντου», Πόντος: Ιστορία, λαογραφία 
και πολιτισμός 2. Θεσσαλονίκη 1991, σ. 502-507, 705. 

 
Περίληψη: Γίνεται συνολική αναφορά στην ποντιακή ακριτική λαϊκή ποίηση, της 
προσωπικότητες των ηρώων και στα επεισόδια που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα 
τραγούδια, αλλά και στην ιστορία της καταγραφής και μελέτης των ακριτικών δημοτικών 
τραγουδιών του Πόντου. Πρόκειται για μια συνολική μελέτη της πλούσιας ποντιακής 
ακριτικής παράδοσης, των μορφών των ηρώων της, αλλά και των επιμέρους επεισοδίων που 
περιλαμβάνει, και μέσω αυτής ενός πλουσιότατου τμήματος της ακριτικής παράδοσης της 
δημοτικής μας ποίησης. 
 

37. «Λαογραφικά βιβλιογραφικά αποσυμπληρώματα», Σαμιακή 
Επιθεώρηση 39-40 (1990), σ. 142-147. 
 

Περίληψη: Πρόκειται για συμβολή στη σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία. Τα 
βιβλιογραφικά λήμματα συνοδεύονται από θεματολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε να 
μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από της ερευνητές, ενώ έχουν αποδελτιωθεί 
συστηματικά και οι λαογραφικές αναφορές του τοπικού τύπου. Η συγκέντρωση της 
λαογραφικής βιβλιογραφίας του νησιού συνεχίζεται, ώστε η προσπάθεια αυτή να 
συμπληρωθεί με νεότερες προσθήκες και αναφορές, για να αποτελέσουν οι βιβλιογραφίες 
αυτές βασικό επιστημονικό εργαλείο του λαογράφου που θα θελήσει να ασχοληθεί με 
ζητήματα σαμιακής λαογραφίας. 
 
Αναφορές: Γ. Ν. Κουρέρης - Μ. Α. Βουρλιώτης, Συμβολή στη σαμιακή βιβλιογραφία. Αθήνα 1992, σ. 7 
σημ.1. N. Vafeas, Recherche sur les mouvements sociaux dans l’ ile de Samos: les evenements du 
1849-1850. Paris 1993, σ. 4-5. Γ. Βοϊκλής, «Σαμιακή Επιθεώρηση (1963-1996). Το χρονικό της 
μεταπολεμικής πνευματικής πορείας της Σάμου όπως καταγράφηκε στις σελίδες της», Μεθόριος του 
Αιγαίου 50 (2013), σ. 44. 
 

38. «Σαμιακή αγιολογική παράδοση», Βυζαντινός Δόμος 4 (1990), σ. 65-
84. 
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Περίληψη: Εξετάζεται μία σαμιακή παράδοση για υπερφυσικής προελεύσεως φως που 
εμφανίζεται τη νύχτα σε κάποια κορυφή του βουνού Κέρκης της Σάμου. Αναφέρονται οι 
σχετικές μαρτυρίες ευρωπαίων περιηγητών (1655-1656 κ. εξ.), η τοπική βιβλιογραφία και οι 
πληροφορίες ανέκδοτων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικού υλικού. Η παράδοση 
συνδέεται με πληροφορίες αγιολογικών κειμένων του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, με 
ελληνικές και ξένες παραδόσεις για υπερφυσικής προελεύσεως φως που επισημαίνει ύπαρξη 
αγίων λειψάνων ή θησαυρών, με την έντονη λατρευτική παράδοση του αγίου Ιωάννη του 
Θεολόγου στη δυτική πλευρά του νησιού, και με τη μεταβυζαντινή ιστορία της Σάμου, 
καθώς η διατήρηση της παράδοσης από τον 10ο αιώνα, τουλάχιστον, θεωρείται τεκμήριο για 
την υποστήριξη μερικής, και όχι ολικής, μετατόπισης του πληθυσμού του νησιού σε 
γειτονικές περιοχές και διπλανά νησιά, που από τη σχετική ιστορική βιβλιογραφία 
χρονολογείται στον 15ο  αιώνα. 
 
Αναφορές: Αργ. Πετρονώτης, «Στο Καντήλι του Κέρκη», Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος για τον 
Νικόλαο Α. Δημητρίου. Αθήνα 1992, σ. 43, σ. 54. Αγγ. Μητσάνη, «Βυζαντινές τοιχογραφίες στη 
Σάμο», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα» 1. Αθήνα 1998, σ. 86. 
Αλ. Σαββίδης, «Προβλήματα σχετικά με τις μουσουλμανικές επιδρομές στη Σάμο κατά τον μεσαίωνα», 
Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα» 1. Αθήνα 1998, σ. 157. Αλ. 
Σαββίδης, Βυζαντινά, τουρκικά, μεσαιωνικά. Αθήνα 2002, σ. 263. Χ. Κουτελάκης, «Το ανέκδοτο χφ. 
GE.F.F.13731 της βιβλιοθήκης του Παρισιού και η Σάμος», Σαμιακές Μελέτες  3 (1997-1998), σ. 200, 
σ. 223. Χ. Κουτελάκης, «Δύο βυζαντινές μαρμάρινες ψευδοσαρκοφάγοι στη βρύση του χωριού 
Κουμέϊκα Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 23, σ. 24, σ. 25, σ. 28, σ. 32. Byzantinoslavica 
52 (1991), σ. 205. Στ. Λαμπάκης, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 48 (1990-1993), σ. 466. 
μον. Πατάπιος, «ΚΔ΄ Οίκοι … Το έργο και ο ποιητής του ιερομόναχος Ισίδωρος Κυριακόπουλος 
(1819-1882)», Εκκλησιαστικός Φάρος 73 (2001-2002), σ. 69 σημ. 7. Αγγ. Κομποχόλη, Θρησκευτική 
και κοσμική λαϊκή διήγηση. Αλληλεπιδράσεις. Το παράδειγμα του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη. Αθήνα 
2008 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 302. Αλ. Βαρβούνης, «Οι βυζαντινές ρίζες του μοναχισμού στη Σάμο και 
στην Ικαρία», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ο μοναχισμός στη Σάμο. Χθες – σήμερα - αύριο. Πρακτικά 
Ημερίδας (Σάμος, 16 Νοεμβρίου 2009). Αθήνα 2011, σ. 17 σημ. 7. Μαρ. Κουμαριανού, «Συναξάρια, 
βίοι αγίων και λαϊκές αφηγήσεις της Μαρωνίτικης Εκκλησίας της Κύπρου», στον τόμο Γ. Βοζίκας 
(επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση – 
πεζογραφία – θέατρο) 1. Αθήνα 2013, έκδ. Ακαδημία Αθηνών / Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας, σ. 728. Χρ. Θανοπούλου, Το νεοελληνικό μετάλλινο φορητό φυλακτό από το 18ο – 20ό 
αιώνα. Τεχνολογία, μορφές, λαϊκές πίστεις και δοξασίες. Αντιπροσωπευτικά δείγματα. Αθήνα 2014 (διδ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 129 σημ. 494, σ. 131 σημ. 498. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην 
καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 964. «Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών», www. el. 
wikipedia. org.  
 

39. «Μαγικό έθιμο Αδριανουπόλεως», Θρακικά 6 (1988-1990), σ. 168-
173. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται ένα μαγικό έθιμο μαρτυρημένο από την περιοχή της 
Αδριανουπόλεως, σύμφωνα με το οποίο οι ράφτες, αν έραβαν κάτι ενώ το ρούχο ήταν 
φορεμένο από τον ιδιοκτήτη του, έδιναν σ’ αυτόν να δαγκώσει ένα κομμάτι σίδερο. 
Αναφέρονται παρόμοιες μαγικές πρακτικές από τον ελληνικό πολιτισμικό χώρο και έξω απ’ 
αυτόν και γίνονται συγκριτικές παρατηρήσεις. Με βάση το υλικό αυτό εντάσσεται η 
συγκεκριμένη εθιμική πρακτική στα πλαίσια της ελληνικής λαϊκής μαγείας, και εξετάζεται 
συμπληρωματικά η μαγική και αποτρεπτική σημασία ορισμένων τελετουργιών, στα πλαίσια 
της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του λαού μας. 
 
Αναφορές: Λαογραφία 37 (1993-1994), σ. 253. Πασχ. Βαλσαμίδης, Ο Ελληνισμός της Αδριανούπολης 
από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 543. 
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40. «Une collection d’ enigmes dans le manuscript 127 de la Sainte 
Métropole de Samos», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 20 (1991), σ. 12-13. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται και σχολιάζεται σύντομα ανέκδοτη συλλογή λαϊκών και 
λογιώτερων αινιγμάτων, από σαμιακό χειρόγραφο. Τα αινίγματα αυτά ταυτίζονται και 
σχολιάζονται, κυρίως δε προβάλλεται η θρησκευτική σημασία και χρήση τους, ακόμη και με 
τη μορφή μιας εύκολης και ευχάριστης κατήχησης στα δύσκολα χρόνια της οθωμανικής 
κυριαρχίας, η οποία και προέχει στο υλικό που αποτελεί τη βάση της μελέτης, αλλά και 
αποτελεί την αφετηρία για τον σχηματισμό, τη χρήση και τη διάδοση των αινιγμάτων στον 
λαϊκό πολιτισμό. 
 

41. «Λαογραφικές παρατηρήσεις γύρω από έναν αρχαίο κυπριακό 
μύθο», Κοινόν Κυπρίων 15-16 (1991), σ. 30. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται παρατηρήσεις για το περιεχόμενο της αρχαίου κυπριακού μύθου 
σχετικού με τον θάνατο του Άδωνη, και επισημαίνονται τα στοιχεία λαϊκών αντιλήψεων και 
δεισιδαιμονιών που περιλαμβάνει. Όπως αποδεικνύεται, ο αρχαίος μύθος απηχεί αρχαίες 
λαϊκές αντιλήψεις και δοξασίες, οι οποίες με τη σειρά τους επέζησαν στον ελληνικό λαϊκό 
πολιτισμό, και έφτασαν ως τις μέρες μας, με τη μορφή επιβιώσεων πίστης και λόγου, 
δοξασιών και δεισιδαιμόνων αντιλήψεων του λαού μας. 
 

42. «Συμβολή στη μελέτη των χιακών παροιμιών», Χιακά Χρονικά 21 
(1991), σ. 23-35. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή, μετά την επισκόπηση του δημοσιευμένου χιακού παροιμιακού 
υλικού, εξετάζονται είκοσι έξι χιακές δημώδεις παροιμίες, ανιχνεύεται η διαχρονική τους 
εξέλιξη, οι μορφές που κατά καιρούς έλαβαν, οι τύποι της οποίους μπορούν να καταταχθούν 
και το ακριβές νόημα κάθε παροιμίας. Για της συγκρίσεις που γίνονται χρησιμοποιείται το 
σχετικό δημοσιευμένο παροιμιακό υλικό, καθώς και στοιχεία από την αρχαία ελληνική και 
βυζαντινή παροιμιολογία. Με την εξέταση αυτή διερευνώνται ζητήματα ιστορίας, 
τυπολογίας και μορφολογίας του χιακού παροιμιολογικού υλικού, τα οποία αφορούν και τον 
ελληνικό λαϊκό παροιμιακό λόγο, ευρύτερα. 

 
43. «Εξορκισμός της Γελλούς από σαμιακό χειρόγραφο», Απόπλους 5 

(1991), σ. 93-100. 
 
Περίληψη: Δημοσιεύεται κριτικά και σχολιάζεται, συγκριτικά με τις υπόλοιπες 
δημοσιευμένες μορφές παρόμοιων εξορκισμών από της ελληνικές περιοχές, ένα λαϊκός 
εξορκισμός «της Γελλούς», ο οποίος παραδίδεται σε σαμιακό χειρόγραφο, που φυλάσεται 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου. Με βάση αυτό το κείμενο, διατυπώνονται ευρύτερες 
απόψεις για την μαγική και εθιμικά παγιωμένη τελετουργία των εξορκισμών, και εξετάζεται 
η τυπολογική ποικιλία τους στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, τόσο στις προφορικές, όσο και 
στις έντυπες μορφές τους. 
 
Αναφορές: Στυλιανή – Μαρία Ζεάκη, Η επωφελής μαγεία στο Ζαρό Ηρακλείου Κρήτης. Αθήνα 2015 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 202. 
 

44. «Το Εγκώμιον εις τον άγιον Κυπριανόν Λαρίσης του Αντωνίου 
Λαρίσης ως πηγή λαογραφικών ειδήσεων», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 
20 (1991), σ. 161-174. 
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Περίληψη: Αποδελτιώνονται οι λαογραφικές πληροφορίες του συγκεκριμένου βυζαντινού 
αγιολογικού κειμένου και μελετώνται συγκριτικά, με βάση τη σχετική με την βυζαντινή 
λαογραφία βιβλιογραφία. Οι πληροφορίες του κειμένου κατατάσσονται στον υλικό, τον 
κοινωνικό και τον πνευματικό βίο, ενώ για τον σχολιασμό τους χρησιμοποιείται η σχετική με 
την βυζαντινή λαογραφία πλούσια ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Από την αναλυτική 
διαπραγμάτευση, το συγκεκριμένο αγιολογικό κείμενο αξιοποιείται ως λαογραφική πηγή και 
αναδεικνύεται ως βάση πληροφοριών για την παραδοσιακή καθημερινότητα της βυζαντινής 
Θεσσαλίας. 
 
Αναφορές: Byzantinische Zeitschrift 86-87 (1993-1994), σ. 237. Αλ. Σαββίδης, «Θεσσαλική βυζαντινή 
και μεταβυζαντινή βιβλιογραφία», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 23 (1993), σ. 38. Τ. Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-
Κοκκίνη (επιμ.), Δεκαπέντε χρόνια βυζαντινολογικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991-2005). Αθήνα 
2008, σ. 379 αρ. 3211. Tax. Kolias – Tr. Maniati-Kokkini, Quinze Ans de Bibliographie Byzantine en 
Grece (1991-2005). Athenes 2008, σ. 376. 
 

45. «Συμβολή στη μελέτη αρχαίας παροιμίας (Ζηνοβίου 3,82)», HOROS 
7 (1989), σ. 167-170. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η αρχαία παροιμία «επί τα Μανδροβούλου». Γίνεται 
διερεύνηση των πηγών που την παραδίδουν και των τύπων της, εντάσσεται στην κατηγορία 
των παροιμιόμυθων και παραβάλλεται με αντίστοιχες νοηματικά νεοελληνικές παροιμίες, 
που ανήκουν στην υποκατηγορία «από το κακό στο χειρότερο». Επίσης, συζητείται το θέμα 
της καταγωγής των παροιμιόμυθων και υποστηρίζεται η ανάγκη μιας εκ νέου μελέτης τους, 
με εκμετάλλευση όλων των νέων στοιχείων που η σχετική έρευνα έχει προσφέρει. Πρόκειται 
για μελέτη τόσο της αρχαίας, όσο και της νεώτερης ελληνικής παροιμιολογίας, δεδομένης 
της νοηματικής και εκφραστικής συνέχειας που παρατηρείται σε πολλά δείγματα του 
ελληνικού λαϊκού παροιμιακού λόγου. 
 
Αναφορές: Γρ. Κάρλα, «Η Σάμος  στους αρχαίους παροιμιογράφους», Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος 
για τον Νικόλαο Α. Δημητρίου. Αθήνα 1992, σ. 493. Μην. Αλεξιάδης, «Δύο (;) αρχαίες παροιμίες περί 
Καρπαθίων», Δωδεκανησιακόν Αρχείον 7 (1996), σ. 26. Μην. Αλεξιάδης, Καρπαθιακή λαογραφία. 
Όψεις του λαϊκού πολιτισμού. Αθήνα 2001, σ. 285. L’ Anneé Philologique 62 (1991), σ. 144. Μην. 
Αλεξιάδης, Η Κάρπαθος σε αρχαίους Έλληνες, Λατίνους και Βυζαντινούς συγγραφείς. Αθήνα 2013, σ. 
43 σημ. 49, σ. 85. Chr. Theodorides (ed.), Photii Patriarchae Lexicon 2. E – M. Berlin – New York 
1998: de Gruyter, σ. 167 αρ. 1740. Φωτεινή – Ευανθία Ευαγγελινέλλη, Κειμενική ανάλυση των 
παροιμιών. Αθήνα 2006 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 307. 
 

46. «Απανωσυριανή παραλλαγή του δημοτικού τραγουδιού για τη 
Μάνα του Χάρου», Συριανά Γράμματα 16 (1991), σ. 360-362. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται ανέκδοτη παραλλαγή του δημοτικού τραγουδιού αυτού από τη 
Σύρο, και με βάση αυτή διατυπώνονται γενικότερες παρατηρήσεις για το τραγούδι «της 
Μάνας του Χάρου», στο σύνολο των ελληνικών παραλλαγών του. Με τον τρόπο αυτό 
μελετάται η τοπική παράδοση των δημοτικών τραγουδιών του νησιού, τα χαρακτηριστικά 
της και τα διακριτικά στοιχεία των συριανών παραλλαγών, παραλλήλως δε διατυπώνονται 
τυπολογικές και ερμηνευτικές παρατηρήσεις για το συγκεκριμένο ελληνικό δημοτικό 
τραγούδι και την σύνδεσή του με μεταφυσικές αντιλήψεις και δοξασίες του ελληνικού λαού, 
που ανήκουν στο ευρύτερο πλέγμα της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς. 
 

47. «Νεραϊδοσφόντυλα», Παρνασσός 33 (1991), σ. 253-257. 
 
Περίληψη: Με αφορμή αναφορές αρχαιολογικών μελετών για απόδοση, από το λαό, της 
ονομασίας «Νεραϊδοσφόντυλα» σε ορισμένη κατηγορία αρχαιολογικών ευρημάτων (αρχαία 
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σφονδύλια), εξετάζονται οι σχετικές νεοελληνικές δημώδεις παραδόσεις, με αναφορές της 
σχετικές αντιλήψεις του λαού. Εξετάζεται συστηματικά ο λόγος απόδοσης των αρχαίων 
σφονδυλιών στις Νεράιδες και οι αντιλήψεις για τη θεραπευτική δράση των 
«Νεραϊδοσφόντυλων», όπως αυτές ανιχνεύονται στις εξεταζόμενες παραδόσεις, με αναφορές 
και στις λαϊκές δοξασίες για το υλικό κατασκευής τους. 
 

48. «Το δημοτικό τραγούδι για τον λοιμό στη Ραψάνη και στον 
Τύρναβο (1813-1814)», Πρακτικά Πρώτου Συνεδρίου Τυρναβίτικων 
Σπουδών. Τύρναβος 1991, σ. 247-256. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή συγκεντρώνονται και μελετώνται οι παραλλαγές του 
δημοτικού τραγουδιού για την επιδημία του 1813-1814 στη Θεσσαλία, εξετάζονται τα 
επιμέρους επεισόδια που περιλαμβάνει και συγκρίνονται τα αναφερόμενα με τα γνωστά από 
τις πηγές αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα. Πρόκειται για μια συνολική μελέτη ενός ελάσσονος 
ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, στους στίχους του οποίου συνδυάζονται μαρτυρίες 
προφορικής ιστορίας και λαϊκές μεταφυσικές και μαγικές δοξασίες και αντιλήψεις. Το 
συγκεκριμένο τραγούδι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως ιστορική πηγή, για τη μελέτη 
των ιστορικών γεγονότων που περιγράφει και σχολιάζει. 
 
Αναφορές: Αργ. Πετρονώτης, «Το σαράι του Βελή πασά στον θεσσαλικό Τ(ο)ύρναβο [1814] – 1822», 
Θεσσαλικά Μελετήματα 3 (2013), σ. 271. 
 

49. «Textes physiognostiques du 18eme et 19eme siecle», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 23 (1991), σ. 30-31. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται και σχολιάζονται σύντομα ανέκδοτα δημώδη φυσιογνωστικά 
κείμενα του 18ου και 19ου αι., ως μικρή συμβολή στην μελέτη της ελληνικής λαϊκής 
επιστήμης. Οι αναφορές αυτών των κειμένων αποτελούν πηγές για τη μελέτη της ελληνικής 
λαϊκής επιστήμης, και μάλιστα σε ορισμένες σπάνιες μορφές της, ώστε στις μαρτυρίες τους 
να συνδυάζονται δεδομένα τόσο του υλικού, όσο και του πνευματικού παραδοσιακού βίου 
του ελληνικού λαού, χρήσιμα και για τους μελετητές της ιστορίας και της μεθοδολογίας της 
επιστήμης, στα πλαίσια του λαϊκού πολιτισμού και της μελέτης των φυσικών επιστημών 
κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. 
  

50. «Αυτοβιογραφικά κείμενα και λαογραφία. Η περίπτωση του Σάββα 
Τσερκεζή», Λαογραφική Κύπρος 42 (1992), σ. 37-40. 

 
Περίληψη: Γίνεται εκτενής λαογραφική ανάγνωση ενός κυπριακού αυτοβιογραφικού 
κειμένου, και σχολιάζονται οι ειδήσεις που περιλαμβάνει για την παραδοσιακή 
καθημερινότητα των Κυπρίων. Πρόκειται για «αφήγηση ζωής», από αυτές που συστηματικά 
μελετά η ελληνική λαογραφία, και στην οποία συνδυάζονται ιστορικές αναφορές και 
λαογραφικές πληροφορίες. Τα λαογραφικά στοιχεία που μελετώνται εξετάζονται συγκριτικά, 
με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, και με σκοπό να χρησιμοποιηθούν και ως μαρτυρίες για 
μια μελλοντική μελέτη ιστορικής λαογραφίας του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισμού της 
Κύπρου. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία. Συναγωγή μελετών. Αθήνα 2006, 
σ. 265 σημ. 12.  Ρ. Κακάμπουρα, Αφηγήσεις ζωής. Η βιογραφική προσέγγιση στη σύγχρονη λαογραφική 
έρευνα. Αθήνα 2008, σ. 473. Μ. Αλεξιάδης, Λαϊκοί ποιητές της Καρπάθου. Αθήνα 1997, σ. 39 σημ. 49, 
σ. 54. Χρ. Κυπριανού, Πανόραμα Λαογραφίας. Λευκωσία 1995, σ. 43. Μ. Αλεξιάδης, «Αυτοβιογραφία 
και Λαογραφία», Μικρασιατικά Χρονικά 20 (1998), σ. 8 σημ.12. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Καρπαθιακή 
λαογραφία. Όψεις του λαϊκού πολιτισμού. Αθήνα 2001, Αθήνα 2001, σ. 247. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, 
Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2003, σ. 232. Μ. Γ. Σέργης, «Από τη λαϊκή στη λογοτεχνική 
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αυτοβιογραφία: η περίπτωση του Γερνάω επιτυχώς του Γ. Σκαμπαρδώνη (συμβολή στις σχέσεις της 
λαογραφίας με τη λογοτεχνία και την ιστορία)», στο Χρ. Βέικου (επιμ.), Λαογραφία και Ιστορία. 
Πανελλήνια ένωση Φιλολόγων. Σεμινάριο αρ. 29. Αθήνα 2003, σ. 130 σημ. 6. Β. Πούχνερ, 
Κοινωνιολογική Λαογραφία. Ρόλοι – συμπεριφορές - αισθήματα. Αθήνα 2010, σ. 318 σημ. 7. R. 
Kakamboura, «Self - Representations in Greek Women’s Life Stories», στον τόμο Narratives across 
space and time: Transmissions and Adaptions. Proceedings of the 15th Congress of the International 
Society for Folk Narrative Research (June 21-27, 2009 Athens) 1. Athens 2014, σ. 572. Ρ. 
Κακάμπουρα, «Εικόνες των Τούρκων μέσα από προσωπικές αφηγήσεις του ξεριζωμού Ελλήνων 
Μικρασιατών προσφύγων», στο Ευ. Γρ. Αυδίκος (επιμ.), Λαογραφικές αναγνώσεις στην Ελλάδα και την 
Τουρκία. Αθήνα 2012, σ. 22. Ρ. Κακάμπουρα, «Βιογραφικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας από 
μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης. Αθήνα 
2012, σ. 3, σ. 9. Παρ. Κοψιδά-Βρεττού, «Λαογραφία και ιστορία - προφορική ιστορία, μικροϊστορία. 
Επιστημολογικές συγκλίσεις και ετερότητες», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 
509 σημ. 59. Ρέα Κακάμπουρα, «Ανιχνεύοντας το νόημα της παράδοσης μέσα από προσωπικές 
αφηγήσεις», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, 
θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 529 σημ. 9. Παν. Καπροΐτη, Θέματα και μοτίβα 
εγκλεισμού νέας στον αγροτικό και τον αστικό πολιτισμό. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.), σ. 28. Πελ. 
Αναστασιάδου, Παραστάσεις της κοινωνικής δομής στα ποιητάρικα τραγούδια της Κύπρου. Αθήνα 2003 
(διδ. διατρ.: Πάντειο Πανεπιστήμιο), σ. 313. Ν. Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε 
κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 137. 
 

51. «Συμβολή στη μελέτη των βοιωτικών αγιολογικών παραδόσεων», 
Εμβόλιμον 13 (1992), σ. 35-37. 

 
Περίληψη: Τυπολογούνται και εξετάζονται από θεματολογική άποψη ορισμένες αγιολογικές 
παραδόσεις από τη Βοιωτία, που περιλαμβάνουν στοιχεία λαϊκής θρησκευτικότητας και 
παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς. Με βάση τις αναφορές των παραδόσεων αυτών 
διατυπώνονται ορισμένα ερμηνευτικά σχόλια, δεδομένου ότι ο Ν. Γ. Πολίτης, στο κλασικό 
έργο του για τις παραδόσεις του ελληνικού λαού που έμεινε ημιτελές, δεν πρόλαβε να 
ασχοληθεί με τις παραδόσεις για τις Νεράιδες. Μικρή συμβολή στο ζήτημα αυτό φιλοδοξεί 
να αποτελέσει η παρούσα μελέτη. 
 
Αναφορές: Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή 
θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 373. 
 

52. «Συμβολή στη μελέτη των θεσσαλικών δημωδών παραδόσεων για 
τις Νεράιδες», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 21 (1992), σ. 101-103. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται, από την άποψη των διηγηματικών μοτίβων που περιέχουν, 
παραδόσεις της Θεσσαλίας σχετικές με Νεράιδες, ιδίως δε παραδόσεις που αναφέρονται στις 
θρυλούμενες ασχολίες τους και στα σφοντύλια των μυθικών αδραχτιών τους. Όσον αφορά 
την μεθοδολογία, τον σκοπό και την χρησιμότητα της μελέτης, ισχύουν όσα γράφτηκαν για 
την προηγούμενη μελέτη (αρ. 51). Να σημειωθεί επίσης ότι οι συγκεκριμένες παραδόσεις, 
καθώς προέρχονται από αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές, περιέχουν πολλές αρχαϊκές 
αφηγήσεις και δοξασίες, που έχουν τη δική τους σημασία για την προώθηση της σχετικής 
έρευνας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διαφαίνονται επιβιώσεις από αρχαίες και 
μεσαιωνικές ανάλογες αντιλήψεις, που καταδεικνύουν τη συνέχεια της ελληνικής 
παράδοσης. 
 
Αναφορές: Στυλιανή – Μαρία Ζεάκη, Η επωφελής μαγεία στο Ζαρό Ηρακλείου Κρήτης. Αθήνα 2015 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 202. 
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53. «Τραγούδια του κλήδονα σε συλλογές δημοτικών τραγουδιών», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 25 (1992), σ. 28. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνεται και συστηματοποιείται βιβλιογραφικά η παρουσία δημοτικών 
τραγουδιών του εθίμου του κλήδονα, στις κλασικές συλλογές ελληνικών δημοτικών 
τραγουδιών, τις ευρύτερα γνωστές στην λαογραφική βιβλιογραφία μας. Με τον τρόπο αυτό 
καταρτίζεται ένα corpus παρόμοιων τραγουδιών, με τυπολογικές και θεματολικές αρχές και 
διακρίσεις, και προωθείται η συστηματική έρευνα σε ένα είδος των δημοτικών 
τελετουργικών τραγουδιών μας, το οποίο δεν έχει αποτελέσει, μέχρι σήμερα, αντικείμενο 
συστηματικής επιστημονικής μελέτης και διαπραγμάτευσης. 
  

54. «Η γυναίκα στην παραδοσιακή σαμιακή κοινωνία», Πρακτικά του 
Συνεδρίου «Ο Γ. Κλεάνθης και η εποχή του». Σάμος 1991, σ. 215-224. 

 
Περίληψη: Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τις ιστορικές πηγές και το ανέκδοτο 
πρωτογενές λαογραφικό υλικό διατυπώνονται παρατηρήσεις για την κονωνική και εθιμική 
θέση της γυναίκας στην παραδοσιακή σαμιακή κοινωνία του 19ου και του πρώτου μισού του 
20ού αιώνα. Γίνονται συγκρίσεις με την αντίστοιχη θέση της γυναίκας σε της ελληνικές 
νησιωτικές κοινότητες, που παρουσιάζουν γενικότερες ομοιότητες με τη σαμιακή, και 
συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι οικονομικές, πληθυσμιακές και κοινωνικές συνθήκες της 
σαμιακής κοινωνίας επέβαλαν έναν ενισχυμένο ρόλο των γυναικών, που απεικονίζεται και 
στα μητρωνυμικά επώνυμα της Σάμου, για τα οποία μάλιστα γίνεται ειδικός και διεξοδικός 
λόγος. 
 
Αναφορές: Μην. Αλεξιάδης, Λαογραφία και γυναίκες της Δωδεκανήσου. Αθήνα 1997, σ. 7. Ο ίδιος, 
Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2003, σ. 24 σημ. 4α. Αν. Παπακυπαρίσσης, «Όψεις της 
κοινωνικής ζωής της Σάμου από σύγχρονες αυτοβιογραφικές μαρτυρίες», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-
2004), σ. 269 σημ. 57. Νικ. Δ. Περπατάρη, Το θέμα του τρελού στο λαϊκό μύθο. Αθήνα 2010 (διδ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 193 σημ. 44, σ. 235. Αλ. Σταθακιός, Παράδοση και εκμοντερνισμός στη σαμιακή 
κοινωνία. Σάμος 2000 (μεταπτ. διατρ.: Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ), σ. 56 σημ. 362, 365, 366, σ. 57 
σημ. 367, 369, 377, σ. 58 σημ. 387, σ. 95. Γ. Τσερπές, Αναστοχαστικές προσεγγίσεις στην έρευνα της 
ελληνικής λαογραφίας (1907 – 2012). Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. 
 

55. «Στερεότυποι εισαγωγικοί στίχοι στα δημοτικά τραγούδια της 
Κρήτης Ι: Αναφορές σε φυτά και λουλούδια», Αμάλθεια 88-89 
(1991), σ. 33-45. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται οι στερεότυποι εισαγωγικοί στίχοι των κρητικών 
δημοτικών τραγουδιών που αναφέρονται σε φυτά και λουλούδια. Με βάση το υπάρχον 
δημοσιευμένο υλικό γίνονται τυπολογικές και τεχνοτροπικές παρατηρήσεις, διακρίνονται 
κατηγορίες και εντοπίζονται τα επιμέρους τυπικά στοιχεία που σχηματίζουν τους 
εισαγωγικούς αυτούς στίχους. Πρόκειται για τυπικές μορφές στερεότυπων εισαγωγικών 
στίχων, η μελέτη των οποίων γίνεται με βάση τις θεωρίες για την μορφολογία και την 
τυπολογία της προφορικής ποίησης, η οποία έχει αναπτυχεθί ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια, 
τόσο στις κλασικές σπουδές όσο και στη λαογραφία. 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας, Η ανθρώπινη ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι Α΄. Η γυναικεία ομορφιά. 
Αθήνα 2007, σ. 269. Β. Πούχνερ, «Σαράντα χρόνια έρευνας για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι», στο 
βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 472. Αρ. Δουλαβέρας, Η 
γυναικεία και η ανδρική ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 130 σημ. 7, σ. 464. 
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56. «Λαογραφική έρευνα και αρχειακές πηγές. Η περίπτωση της 
Σάμου», Πρακτικά Διημέρου «Τοπική Ιστορία και Αρχεία». Σάμος 
1992, σ. 47-79. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι λαογραφικές ειδήσεις και το λαογραφικό υλικό που 
περιλαμβάνονται σε διάφορες αρχειακές πηγές, οι οποίες αναφέρονται στην ιστορία της 
Σάμου. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται και υπομνηματισμένη έκδοση μαγικών κειμένων, από 
σαμιακής προελεύσεως χειρόγραφους κώδικες του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών (19ος 
αιώνας), τα οποία αποτελούν και της παλαιότερες πηγές της για της παραδοσιακές μαγικές 
πρακτικές που εφαρμόζονταν στη Σάμο. Πρόκειται λοιπόν για μια μελέτη των πηγών της 
μελέτης της σαμιακής μαγικής παράδοσης, στα πλαίσια της έρευνας γύρω από τη σαμιακή 
θρησκευτική λαογραφία. 
 
Αναφορές: Μ. Ζαφειρίου, «Μαυρατζωσταυριώτικα», Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 486-487. Στ. 
Λαμπάκης, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 48 (1990-1993), σ. 466. Ευδ. Ολυμπίτου, Η 
οργάνωση του χώρου στο νησί της Πάτμου (16ος - 19ος αι.). Αθήνα 2002 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 316. 
 

57. «Δημώδεις αγιολογικές παραδόσεις για το μαρτύριο του αγίου 
Σεραφείμ από την περιοχή Καρδίτσας», Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου 
Μελετών Καρδίτσας. Αθήνα 1992, σ. 177-182. 

 
Περίληψη: Συγκεντρώνονται και μελετώνται δημώδεις θεσσαλικές παραδόσεις που 
αναφέρονται στο μαρτύριο του νεομάρτυρα αγίου Σεραφείμ, επισκόπου Φαναρίου και 
Νεοχωρίου. Οι παραδόσεις αυτές συγκρίνονται με τις ανάλογες αναφορές των συναξαριακών 
κειμένων του αγίου, ώστε να εντοπιστούν οι επιδράσεις από την γραπτή αγιολογική προς την 
προφορική λαϊκή παράδοση. Παραλλήλως, οι παραδόσεις αυτές αποτελούν και μαρτυρίες για 
τη λαϊκή λατρεία του αγίου, η οποία είναι έντονη και συστηματική στην ευρύτερη περιοχή 
των θεσσαλικών Αγράφων, ένα ζήτημα που σχετίζεται με το ευρύτερο θέμα της 
νεοελληνικής λαϊκής λατρείας των νεομαρτύρων, το οποίο αποτελεί πεδίο έρευνας για την 
ελληνική λαογραφία. 
 
Αναφορές: Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Δένδρα – φυτά - άνθη στον λαϊκό πολιτισμό των νεωτέρων 
Ελλήνων. Αθήνα 2006, σ. 565-566. Στ. Σδρόλια, «Συμβολή στην εικονογραφία των αγραφιωτών 
νεομαρτύρων Σεραφείμ, Δαμιανού και Μιχαήλ», Καρδιτσιώτικα Χρονικά 3 (1997), σ. 60 σημ. 5. Β. Δ. 
Αναγνωστόπουλος, Η Θεσσαλία στον έντεχνο και λαϊκό λόγο. (Λογοτεχνία - Δημοτικό τραγούδ ι -Λαϊκή 
παράδοση). Βόλος 2009, σ. 360 αρ. 18. Δημ. Στρατηγόπουλος, «Οι νεομάρτυρες στην ορθόδοξη 
μεταβυζαντινή υμνογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 784 σημ. 28. 
 

58. «Ο Επ. Σταματιάδης ως λαογράφος και εκδότης δημοτικών 
τραγουδιών», Νέα Εστία 132 (1992), σ. 882-889. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το λαογραφικό περί Σάμου έργο του Επαμεινώνδα Σταματιάδη, που 
εκδόθηκε το 1887, και ιδιαίτερα η συλλογή δημοτικών τραγουδιών, μαζί με τις μουσικές 
καταγραφές σε βυζαντινή μουσική σημειογραφία, που περιλαμβάνονται στο έργο αυτό. 
Διατυπώνονται παρατηρήσεις για τη μέθοδο που ακολούθησε ο Σταματιάδης στη 
συγκέντρωση και έκδοση του υλικού του, για την αξιοπιστία και τη γενικότερη αξία του 
υλικού αυτού ως πηγής και για τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη επιστημονική 
έρευτνα θα πρέπει να χρησιμοποιεί και να χειρίζεται το έργο του σπουδαίου αυτού Σαμίου 
ερευνητή και συγγραφέα του 19ου αιώνα. Σε τελική ανάλυση, η κριτική εκτίμηση του έργου 
του Επ. Σταματιάδη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη θεμελίωση της επιστημονικής 



 328 

μελέτης του λαϊκού παραδοσιακού πολιτισμού της Σάμου, η οποία βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη. 
 
Αναφορές: Β. Φρ. Τωμαδάκης (εισαγωγή κ.λπ.), Επ. Σταματιάδη Μώμος ο Ελικώνιος. Κωμωδία. 
Αθήναι 1998, σ. 7 σημ. 1, σ. 9 σημ. 3. Μ. Γ. Σέργης, «Σκέψεις για την οργάνωση, την ιστορική 
διαμόρφωση, τη σημασία και την ταξική πρόσληψη των λαϊκών δρωμένων, με αφορμή την 
Σκ’λουδηυτέρα (Κυνομαρτύριο) στη Σάμο (τέλη 19ου αι.)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): 
Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας 
κ. Ευσεβίου, σ. 54 σημ. 12. Χρ. Λάνδρος, Η σαμιακή ιστοριογραφία και τα Σαμιακά των αδελφών 
Σταματιάδη. Σάμος 2013, σ. 42 σημ. 23. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, «Η γυναικεία σαμιακή ενδυμασία 
(β΄ μισό 19ου - αρχές 20ού αιώνα): Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας των τοπικών 
ενδυματολογικών συστημάτων», στον τόμο Σοφία Χανδακά (επιμ.), Λαϊκή τέχνη. Νέα ευρήματα – Νέες 
ερμηνείες. Πρακτικά συνεδρίου προς τιμήν της Πόπης Ζώρα (2 - 5 Νοεμβρίου 2006). Αθήνα 2015, σ. 68. 
Eusebi Ayensa i Prat, Στις εσχατιές της θάλασσας. Ισπανο-ελληνικές λαογραφικές συγκριτικές μελέτες. 
Αθήνα 2018, σ. 394 σημ. 8. 
 

59. «Η διήγηση του Εβλιά Τσελεμπή για τον τάφο του Βελιουλλάχ στη 
Μενδενίτσα», Φθιωτικά Χρονικά 13 (1992), σ. 18-29. 

 
Περίληψη: Μελετάται η διήγηση του Οθωμανού περιηγητή Εβλιά Τσελεμπή για τον τάφο 
του Βελιουλλάχ στη Μενδενίτσα της Φθιώτιδας, και εντοπίζονται τα δημώδη αφηγηματικά 
και τα λαϊκά παραμυθιακά στοιχεία που αυτή περιέχει, καθώς και οι επιδράσεις που δέχτηκε 
από τις δημώδεις παραδόσεις για την υπερφυσική τιμωρία ιεροσύλων. Πρόκειται για 
χαρακτηριστική περίπτωση μεταφοράς διηγηματικών μοτίβων από το ένα στο άλλο 
πολιτισμικό σύστημα, και διαφορετικού κατά παράδοση χρωματισμού τους, με στόσο 
πάντοτε να καταδειχθεί η άμεση υπερφυσική προστασία ιερών τόπων και προσκυνημάτων, 
μια αντίληψη πάγια σε πολλές θρησκείες, που εκφράζονται δια των λαϊκών παραδόσεων 
σχετικά με την τιμωρία των ιεροσύλων. 
 
Αναφορές: Ev. Balta, «The Region of Atalanti Moudounitza in the early Ottoman period (15th – 16th 
c.», στον τόμο Kem. Çiçek (επιμ.), Pax Ottomana. Studies in memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç. 
Istanbul: Sota & Yeni Türkiye Yayinlary 2001, σ. 153 σημ. 4. 
 

60. «Μία θεσσαλική παραλλαγή του δημοτικού τραγουδιού για τον 
απαγχονισμό του Γρηγορίου Ε΄», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 22 (1992), 
σ. 139-143. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται και εξετάζεται, συγκριτικά με τα ιστορικά γεγονότα που 
περιγράφει, ένα θεσσαλικό δημοτικό τραγούδι για τον απαγχονισμό, το 1821, του 
Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, στη διάρκεια των οθωμανικών αντιποίνων για την 
έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης. Υπό την έννοια αυτή, η μελέτη αποτελεί συμβολή τόσο 
στην έρευνα των ελληνικών ιστορικών τραγουδιών, όσο και στον τρόπο με τον οποίο η 
ιστορική πραγματικότητα αποτυπώνεται στα είδη του έντεχνου λαϊκού λόγου, και ο λαϊκός 
δημιουργός χρησιμοποιεί παλαιότερα εκφραστικά σχήματα, τα οποία κατά περίπτωση 
τροποποιεί και διασκευάζει για να εκφράσει και να αποτυπώσει όσα θέλει να εκφράσει. 
 
Αναφορές: Θαν. Χονδρός, Μελωδική και αφηγηματική πλοκή στον βλαχόφωνο Ασπροπόταμο: τύπος 
και ρεπερτόριο. Θεωρητική και εθνογραφική τεκμηρίωση ορίων και σχέσεων των μουσικών δικτύων του 
σύγχρονου πανηγυριού. Άρτα 2006 (μεταπτ. διατρ.: ΑΤΕΙ Ηπείρου – Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής 
Μουσικής), σ. 169. 
 

61.  «Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 28 (1992), σ. 26. 
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Περίληψη: Σύντομη αναφορά στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως 
Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, στην ίδρυση και στα εκθέματά του, αλλά και στον τρόπο με 
τον οποίο μέσα από τα εκθέματα αυτά παρουσιάζεται η εκκλησιαστική ιστορική και 
πολιτισμική παράδοση του νησιού. Πολλά από τα εκθέματα του Μουσείου σχετίζονται με 
τομείς και κλάδους της λαϊκής τέχνης, από την άλλη δε πλευρά το σύνολο των εκθεμάτων 
του μουσείου αποτελεί συμβολή στην σπουδή τόσο της εκκλησιαστικής ιστορίας, όσο και 
της λαϊκής καλλιτεχνικής δημιουργίας στη Λήμνο (λιθογλυπτικής, ζωγραφικής, κεντητικής, 
ξυλογλυπτικής κ.λπ.), γεγονός που δείχνει και θεμελιώνει και την λαογραφική αξία και 
σημασία τους. 
 

62. «Ο μύθος του Φρασίου», Κυπριακαί Σπουδαί 52-53 (1988-1989), σ. 
21-29. 

 
Περίληψη: Με βάση τις αναφορές των πηγών, μελετάται ο αρχαίος κυπριακός μύθος του 
Φρασίου, και αναδεικνύονται τα λαογραφικά και εθνολογικά στοιχεία που περιέχει, ως μία 
παραλλαγή του πανάρχαιου μύθου της τελετουργικής βασιλοκτονίας, με σκοπό την επίτευξη 
της γονιμότητας και της ευκαρπίας. Πρόκειται για μια λαογραφική προσπάθεια ερμηνείας 
ενός αρχαίου κυπριακού μύθου, ο οποίος έχει καταβολές σε αρχαϊκές τελετουργικές μορφές 
και δομές, που ανάγονται στις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού, και σχετίζονται με 
αρχέγονες πίστεις και απόψεις του ανθρώπου, καθώς δείχνει η διάδοση των ίδιων 
αφηγηματικών μοτίβων σε μύθους διαφόρων λαών, όπως φαίνεται στην βιβλιογραφία που 
χρησιμοποιείται στην μελέτη αυτή. 
 
Αναφορές: Α. Βοσκός, Αρχαία κυπριακή Γραμματεία 1. Ποίηση. Λευκωσία 1995, σ. 48 σημ. 2. Ευ. 
Τσάβλη, Κινύρας. Μελέτη στον αρχαίο κυπριακό μύθο. Αθήνα 2009 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 276. Ν. 
Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 (διδ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 119. 
 

63. «Λογότυπα τραυματισμού και θανάτου του ήρωα στα κλέφτικα 
δημοτικά τραγούδια», Παρνασσός 34 (1992), σ. 81-92. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή συγκεντρώνονται και εξετάζονται οι στερεότυποι στίχοι των 
κλέφτικων δημοτικών τραγουδιών, που αναφέρονται σε τραυματισμούς και θανάτους 
ηρώων. Διακρίνονται επιμέρους κατηγορίες και οι δομικές μορφές σύμφωνα με τις οποίες 
έχουν δομηθεί οι εξεταζόμενοι στίχοι , της ποικίλες παραλλαγές της, σύμφωνα με της αρχές 
μελέτης της λαϊκής προφορικής ποίησης (oral poetry). Παραλλήλως, οι τεχνοτροπικές και 
δομικές αυτές παρατηρήσεις μπορούν να στηρίξουν την ερμηνεία όσων τυπολογικά 
εξετάζονται, υπό την άποψη της ιδεολογίας του λαϊκού στιχουργού ή ποιητή και των πιθανών 
τελετουργικών δομών και πράξεων που βρίσκονται πίσω από την ποιητική διατύπωση αυτών 
των γεγονότων ή των εννοιών. 
 
Σύντομη κρίση: G. Saunier, «L’ amertume et la mort. Πικρός et φαρμάκι dans le chansons 
populaires grecques», Βουκόλεια. Mélanges offerts á Bertrand Bouvier. Edition des Belles-
Lettres (1995), σ. 239 σημ. 56, σ. 240 σημ. 93. 
 
Αναφορές: G. Saunier, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια. Τα μοιρολόγια. Αθήνα 1999, σ. 381. G. Saunier, 
Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια. Συναγωγή μελετών (1968-2000). Αθήνα 2001, σ. 65, σ. 87, σ. 369, σ. 
374, σ. 377. G. Saunier, «Πρόσφατες έρευνες (1970-1986) στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια και 
προβλήματα μεθοδολογίας Α΄», Μνήμων 12 (1989), παρ. 6. G. Saunier, «Perspectives de la recherche 
sur les chansons populaires grecques», Revue des Études Neohelleniques II: 1-2 (1993), σ. 20 σημ. 6, σ. 
30 σημ. W. Puchner, Studien zum griechischen Volkslied. Wien 1996, σ. 264. Β. Πούχνερ, «Η έρευνα 
για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι 1970-2000. Τάσεις – Μέθοδοι – Προβληματισμοί», Λαογραφία 40 
(2004-2006), σ. 323-324 σημ. 239. Β. Πούχνερ, «Σαράντα χρόνια έρευνας για το ελληνικό δημοτικό 
τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 240 σημ. 39, σ. 
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323 σημ. 238, σ. 472. Β. Πούχνερ, Δοκίμια για τη λαογραφική θεωρία και τη φιλοσοφία του πολιτισμού. 
Αθήνα 2014, σ. 204 σημ. 93. W. Puchner, Die Folklore Südosteuropas. Eine komparative Übersicht. 
Wien – Köln – Weimar, εκδ. Böhlau 2016, σ. 435 σημ. 21. 
 

64. «Η παράδοση για την Παναγία Παρηγορήτισσα της Άρτας 
(Πολίτης αρ. 212)», Ηπειρωτική Εστία 41 (1992), σ. 246-253. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η παράδοση για το χτίσιμο του ναού της Παναγίας 
της Παρηγορήτισσας στην Αρτα, την οποία δημοσίευσε ο Νικόλαος Πολίτης, χωρίς να 
προλάβει να την σχολιάσει. Ειδικότερα εξετάζεται το μοτίβο του δασκάλου που σκοτώνει 
τον μαθητή του επειδή τον ξεπέρασε, που απαντά ήδη σε αρχαίες ελληνικές πηγές. Μέσω 
των κειμένων που αναφέρονται, παρακολουθούμε διαχρονικά την πορεία του αφηγηματικού 
αυτού θέματος, τις αντιλήψεις που βρίσκονται πίσω από τις προφορικές παραδόσεις και 
διατυπώνονται ερμηνευτικές παρατηρήσεις για την προέλευση και την αφηγηματική και 
διαχρονική εξέλιξή του, όπως αυτή μπορεί να ανιχνευθεί μέσα από τα κείμενα και τις 
καταγραφές του προφορικού λόγου που διαθέτουμε. 
 
Αναφορές: Αν. Βασδέκη, Η λατρευτική συμπεριφορά στη γιορτή της αγίας Μαρίνας στην Ήπειρο (1850 
– 1950). Αθήνα 2007 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 168. 
 

65. «Παρατηρήσεις με αφορμή λαρισαϊκές παραλλαγές της κλέφτικου 
δημοτικού τραγουδιού», Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Λαρισαϊκών 
Σπουδών. Λάρισα 1992, σ. 237-249. 

 
Περίληψη: Με αφορμή ανέκδοτες παραλλαγές του κλέφτικου δημοτικού τραγουδιού για τη 
μάνα του Κίτσου, από την περιοχή της Λάρισας, διατυπώνονται παρατηρήσεις για την 
τυπολογία και τη μορφολογία του δημοτικού αυτού τραγουδιού στο σύνολό του, αλλά και 
για τις πιθανές σχέσεις του με πραγματικά περιστατικά και ιστορικά γεγονότα, της εποχής 
της οθωμανικής κυριαρχίας στον ελληνικό χώρο. Πρόκειται για μικρή συμβολή στην μελέτη 
των ελληνικών κλέφτικων τραγουδιών, ιδίως από τυπολογική και προσωπογραφική άποψη, 
με αφορμή τη συγκεκριμένη λαρισαϊκή παραλλαγή, η οποία αποτελεί έναυσμα για την 
παρούσα μελέτη. 
 
Αναφορές: Β. Πούχνερ, «Σαράντα χρόνια έρευνας για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι», στο βιβλίο του 
Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 471.  
 

66. «Δημώδεις παραδόσεις για τον άγιο Τρύφωνα από τη Θράκη», 
Θρακικά 7 (1991-1992), σ. 287-294. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται παραδόσεις του θρακικού χώρου που αναφέρονται στον άγιο 
Τρύφωνα, προστάτη της γεωργίας και της αμπελουργίας, κατά τις αντιλήψεις του ελληνικού 
λαού. Ειδικότερα εξετάζεται η παράδοση για τον άγιο Τρύφωνα ως άγιο - τιμωρό, που 
τιμώρησε τον γεωργό, ο οποίος εργαζόταν την ημέρα της γιορτής του. Θα πρέπει εδώ να 
σημειωθεί ότι η αμπελοκαλλιέργεια στη Θράκη υπήρξε η βάση για την ανάπτυξη της 
θρακικής λατρείας του αγίου Τρύφωνα, αλλά και για την διάδοση των παραδόσεων αυτών, 
που βεβαίως παρουσιάζουν και πανελλήνια διάδοση, στον θρακικό χώρο όμως είναι 
πολύμορφες αλλά και πυκνές, από την άποψη των παραλλαγών που διαθέτουμε σε 
παλαιότερες καταγραφές. 
 
Αναφορές: Byzantinische Zeitschrift 89 (1996), σ. 247. Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Δένδρα – φυτά - 
άνθη στον λαϊκό πολιτισμό των νεωτέρων Ελλήνων. Αθήνα 2006, σ. 565-566. Αγγ. Κομποχόλη, 
Θρησκευτική και κοσμική λαϊκή διήγηση. Αλληλεπιδράσεις. Το παράδειγμα του αγίου Ιωάννη του 
Καλυβίτη. Αθήνα 2008 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 302. Μ. Γ. Σέργης – Γ. Κ. Παπάζογλου, «Λαογραφικά 
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νομού Ροδόπης», στο Γ. Κ. Παπάζογλου (εκδ.), Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Λαογραφικό 
Οδοιπορικό. Κομοτηνή 2008, έκδ. Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, σ. 135. Τ. Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Δεκαπέντε χρόνια βυζαντινολογικής 
βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991-2005). Αθήνα 2008, σ. 215 αρ. 1574, σ. 379 αρ. 3212. Αρ. 
Δουλαβέρας, «Ευφορικά και ευκαρπικά έθιμα στην παραδοσιακή κοινωνία της Κορινθίας», Πρακτικά 
Γ΄ Παγκορινθιακού Συνεδρίου. Κιάτο 2009, σ. 14 σημ. 113, σ. 26. Γ. Τσιγάρας, Ο ζωγράφος Μιχαήλ 
Ευαγγελίδης, Θάσος - Άγιον Όρος - Ξάνθη. Προσέγγιση στο ζήτημα της επιβίωσης της βυζαντινής 
εικαστικής παράδοσης στα τέλη του 19ου αιώνα. Ξάνθη 2012, σ. 62 σημ. 267, σ. 122. Μαρ. Τριπερίνα, 
Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου 
αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 94 σημ. 324. Tax. Kolias – Tr. Maniati-Kokkini, 
Quinze Ans de Bibliographie Byzantine en Grece (1991-2005). Athenes 2008, σ. 376. Αρ. Δουλαβέρας, 
Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 327 σημ. 113, σ. 343. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή 
προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης 
(1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 964. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση 
των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 59 σημ. 151, σ. 371. 
 

67. «Δημώδεις παραδόσεις από τον θεσσαλικό χώρο για τον άγιο 
Σεραφείμ», Τρικαλινά 12 (1992), σ. 239-254. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή συγκεντρώνονται δημοσιευμένες και, κυρίως, αδημοσίευτες 
παραδόσεις του θεσσαλικού χώρου, που αναφέρονται στο νεομάρτυρα επίσκοπο Φαναρίου 
Σεραφείμ (17ος αιώνας) και τη λατρεία του. Αποτελεί τη δεύτερη μελέτη της τριπτύχου που 
ασχολείται με τη λαογραφική υπόσταση του αγίου αυτού, ο οποίος λατρεύεται ιδιαιτέρως 
στον θεσσαλικό χώρο. Πρόκειται για μελέτη που συμβάλει όχι μόνο στην έρευνα των 
ελληνικών θρησκευτικών παραδόσεων και της αντίστοιχης παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς, αλλά και στο σπουδαίο ζήτημα της έρευνας της λαϊκής λατρείας των 
νεομαρτύρων, το οποίο απασχολεί την ελληνική λαογραφική έρευνα. 
 
Αναφορές: Λαογραφία 37 (1993-1994), σ. 284. Στ. Σδρόλια, «Συμβολή στην εικονογραφία των 
αγραφιωτών νεομαρτύρων Σεραφείμ, Δαμιανού και Μιχαήλ», Καρδιτσιώτικα Χρονικά 3 (1997), σ. 60. 
Θ. Παπακωνσταντίνου, Τα επαναστατικά κινήματα του Διονυσίου του Φιλοσόφου μητροπολίτη Λάρισας. 
Αθήνα 2000, σ. 107. Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Δένδρα – φυτά - άνθη στον λαϊκό πολιτισμό των 
νεωτέρων Ελλήνων. Αθήνα 2006, σ. 565-566. Γ. Τζεδόπουλος, Ορθόδοξοι νεομάρτυρες στην 
οθωμανική αυτοκρατορία. Η συγκρότηση της πρακτικής και της ερμηνείας του ομολογιακού θανάτου. 
Αθήνα 2012 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 416. 
 

68. «Συμβολή στη μελέτη των πηγών της εθνοϊστορίας», Ηπειρωτικό 
Ημερολόγιο 14 (1992), σ. 210-217. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται και σχολιάζονται δημώδεις ιστορικές παραδόσεις από την 
Ήπειρο, με βάση της οποίες διατυπώνονται ευρύτερες παρατηρήσεις γύρω από τον κλάδο της 
εθνοϊστορίας και τις προοπτικές του, αλλά και ευρύτερα για το πρόβλημα των σχέσεων 
ανάμεσα στην ιστορία και τη λαογραφία. Πρόκειται ουσιαστικά για μελέτη προφορικής 
ιστορίας, η οποία αποτυπώνεται στις εθνοϊστορικές παραδόσεις, και απηχεί την άποψη του 
λαϊκού ανθρώπου για την ιστορική πραγματικότητα που βιώνει, ή έχει εκ παραδόσεως 
γνωρίσει, με βάσει τις αφηγήσεις των προγενεστέρων, άρα για μελέτη ενός επιστημονικού 
κλάδου που αποτελεί πεδίο έρευνας για τη νεωτερική και σύγχρονή μας λαογραφική 
βιβλιογραφία. 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Γεώργιος Σχολάριος-Γεννάδιος Β΄. Εθνοϊστορική μελέτη. Αθήνα 1996, σ. 
112. Μ. Γ. Σέργης, Λαογραφικά των εκλογών (1920-1981) από ένα ναξιώτικο χωριό. Αθήνα 1998, σ. 
115. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Λαογραφία και επιστήμη του δικαίου», Κιβωτός Φιλίας. Τιμητικός τόμος 
για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο. Die Arche der Freundschaft. Festschrift für Professor Dr. 
Theodor J. Panagopoulos. Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2011, σ. 5 σημ. 5. Αγγ. Κομποχόλη, «Λαογραφία 
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και αγιολογία: κειμενική διακινητικότητα και αλληλεπίδραση αφηγηματικών θεμάτων και μοτίβων», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, 
μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 591 σημ. 2, σ. 608 σημ. 98. Αν. Βασδέκη, Η λατρευτική 
συμπεριφορά στη γιορτή της αγίας Μαρίνας στην Ήπειρο (1850 – 1950). Αθήνα 2007 (μεταπτ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 168. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δίκαιο και λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2017, σ. 16 σημ. 5. 
 

69. «Νικόλαος Α. Δημητρίου», Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος για τον 
Νικόλαο Α. Δημητρίου. Αθήνα 1992, σ. 11-25. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για κριτική μελέτη του λαογραφικού έργου του Νικολάου Δημητρίου 
(1897-1996), παραδοσιακού λαογράφου της Σάμου, μαζί με ένα σχεδίασμα της εργογραφίας 
του, που δημοσιεύθηκε ως εισαγωγικό κείμενο στον της τιμήν του τόμο. Το μελέτημα αυτό 
αποτελεί βάση για την ανάπτυξη των σαμαικών λαογραφικών σπουδών, δεδομένου ότι 
αντιμετωπίζει και παρουσιάζει κριτικά την προσωπικότητα και το έργο ενός τοπικού 
εκπαιδευτικού και λογίου, ο οποίος μαζί με τον Επ. Σταματιάδη αποτελούν τις βάσεις της 
ανάπτυξης των σαμιακών σπουδών, και ταυτοχρόνως την κύρια πηγή υλικού, για τις 
επιστημονικές και συνθετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις των ζητημάτων που σχετίζονται με 
την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου. 
 

70. «Λαογραφικές πληροφορίες από το περιηγητικό έργο του Ιωσήφ 
Γεωργειρήνη (1678)», Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος για τον 
Νικόλαο Α. Δημητρίου. Αθήνα 1992, σ. 87-137. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή αποδελτιώνονται, κατατάσσονται και μελετώνται συγκριτικά οι 
λαογραφικές πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Ιωσήφ Γεωργειρήνης, αρχιεπίσκοπος Σάμου 
και Ικαρίας, στο περιηγητικό του έργο για τη Σάμο, την Ικαρία και την Πάτμο (έτος 
δημοσίευσης 1678). Πρόκειται για την παλαιότερη πλήρη πηγή που διαθέτουμε γύρω από 
την λαογραφική παράδοση της Σάμου, αλλά και της Ικαρίας, παράλληλα δε αποτελεί βασική 
πηγή τόσο για την εκκλησιαστική ιστορία και συγκρότηση, όσο και για την λαϊκή 
θρησκευτικότητα των κατοίκων των δύο νησιών, σε ιστορικό επίπεδο. Πολλές από τις 
πληροφορίες του κειμένου ελέγχονται ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους, 
παραλλήλως δε άλλες αποτελούν τις παλαιότερες σχετικές μαρτυρίες που διαθέτουμε, για 
ζητήματα σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό, την πληθυσμιακή σύνθεση και την 
μνημειακή τοπογραφία των νησιωτικών περιοχών στις οποίες ο συγγραφέας του 
συστηματικά αναφέρεται. 
 
Αναφορές: Λαογραφία 37 (1993-1994), σ. 317. Χ. Κουτελάκης, «Σάμος: το σταυροδρόμι της 
καλλιτεχνικής παραγωγής», Πρακτικά Συνεδρίου «Δίκτυα επικοινωνίας και πολιτισμού στο Αιγαίο». 
Αθήνα 1997, σ. 199, σ. 200. Χ. Κουτελάκης, «Το ανέκδοτο χφ. GE.F.F.13731 της βιβλιοθήκης του 
Παρισιού και η Σάμος», Σαμιακές Μελέτες  3 (1997-1998), σ. 192, σ. 200, σ. 203, σ. 223. Ευδ. 
Ολυμπίτου, Η οργάνωση του χώρου στο νησί της Πάτμου (16ος - 19ος αι.). Αθήνα 2002 (διδ. διατρ.), σ. 
123, σ. 226, σ. 316. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Δημόσιος και 
Ιδιωτικός βίος στην Ελλάδα ΙΙ.: Β΄. Παραδοσιακή τέχνη και τεχνολογία. Πάτρα 2002, σ.293. Ευρ. 
Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Τα στέφανα του γάμου στη νεώτερη Ελλάδα. Αθήνα 1999 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), 
σ. 187. Ρ. Πολυκανδριώτη, «Αναφορές για τη Σάμο στα περιηγητικά κείμενα του 17ου αι.», Πρακτικά 
Συνεδρίου «Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα» 1. Αθήνα 1998, σ. 263. Ιω. Προμπονάς, 
«Τα τοπωνύμια της Σάμου και η περί ερημώσεώς της θεωρία», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος από τα 
βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα» 2. Αθήνα 1998, σ. 382. Γ. Βοϊκλής, Εκκλησιαστικά και ιστορικά της 
Σάμου. Θεσσαλονίκη 1999, σ. 277. Χ. Μεττής, Οι ρίζες του παροικιακού Ελληνισμού της Μεγάλης 
Βρετανίας. Αθήνα 2000,σ. 98. Ι. Ν. Κουμανούδης, «Ανεμομυλιακά Σάμου», Σαμιακές Μελέτες  4 
(1999-2000), σ. 115. Δ. Δημητρόπουλος, «Μύλοι της μονής Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου στη Σάμο», 
Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος στα νεότερα χρόνια». Αθήνα 2002, σ. 63. Χ. Μεττής, «Ιωσήφ 
Γεωργειρήνης ο Μήλιος, αρχιεπίσκοπος Σάμου, ιδρυτής της πρώτης γνωστής ελληνικής κοινότητος 
στο Λονδίνο το 1677», Μηλιακά 5 (2003), σ. 320 σημ. 9. Μ. Γ. Σέργης, «Η Κωμιακή του 1883 στο 
έργο του Άγγλου περιηγητή James Th. Bent, Cyclades, or life among the Insular Greeks», στο Ν. Ι. 
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Λεβογιάννης (έκδ.), Κωμιακή Νάξου. Τόπου χρώματα-Αντιθέσεων αρμονία 2. Αθήνα 2001, σ. 179. Μ. 
Γ. Σέργης, «Ναξίων παιγνίδια στο έργο του Άγγλου περιηγητή James Th. Bent, Cyclades, or life among 
the Insular Greeks (ή ένα παράδειγμα ιδιότυπου φολκλορισμού στη Νάξο του 1883)», Αιγαιοπελαγίτικα 
Θέματα 47 (1995), σ. 417 σημ. 6. Χάρης Μιχ. Κουτελάκης, Αιγαίο και Χάρτες με ανατρεπτική ματιά. 
Αναμοχλεύοντας την Ιστορία του Αιγαίου από την Προϊστορία μέχρι σήμερα. Αθήνα 2008, σ. 174, σ. 
175, σ. 184. Δ. Δημητρόπουλος, Μαρτυρίες για τον πληθυσμό των νησιών του Αιγαίου, 15ος-αρχές 19ου 
αιώνα. Αθήνα 2004, σ. 338. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια 
πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 
χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά 
Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 253, σ. 274. Κ. 
Μπέλσης, Από την οθωμανική νομιμότητα στο εθνικό κράτος. Το «άτομο» στο επίκεντρο της Ιστορίας. 
Λογοθέτης Λυκούργος (1772-1850). Αθήνα 2013 (διδ. διατρ.), σ. 46 σημ. 42. Κ. Μπέλσης, Από την 
οθωμανική νομιμότητα στο εθνικό κράτος. Το «άτομο» στο επίκεντρο της Ιστορίας. Λογοθέτης 
Λυκούργος (1772-1850). Πολιτική βιογραφία. Αθήνα 2015, σ. 16 σημ. 42. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, «Η 
γυναικεία σαμιακή ενδυμασία (β΄ μισό 19ου - αρχές 20ού αιώνα): Συμβολή στη μελέτη της 
ιστορικότητας των τοπικών ενδυματολογικών συστημάτων», στον τόμο Σοφία Χανδακά (επιμ.), Λαϊκή 
τέχνη. Νέα ευρήματα – Νέες ερμηνείες. Πρακτικά συνεδρίου προς τιμήν της Πόπης Ζώρα (2-5 Νοεμβρίου 
2006). Αθήνα 2015, σ. 68. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 218, σ. 
235. Ευαγγ. Μαυρίκου, «Ο πύργος του Λογοθέτη Λυκούργου: ένα ζωντανό μνημείο», Το Τηγάνι 24 
(2017), σ. 7 σημ. 5. 
 

71. «Οι πολιτισμικές ενότητες στο λαογραφικό γίγνεσθαι», Ρόπτρο 1 
(1993), σ. 41-45. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το πρόβλημα της συνύπαρξης διαφορετικών παραδόσεων, στα 
πλαίσια του ίδιου λαϊκού πολιτισμικού συστημάτος, και επισημαίνονται τα επίπεδα στα 
οποία διακρίνεται ο λαϊκός πολιτισμός, στο σύνολό του. Πρόκειται για ένα θεωρητικό 
κείμενο, που βάσει τις βάσεις για μια στρωματογραφική θέαση των σύγχρονου και 
νεωτερικού, αλλά και του παλαιότερου παραδοσιακού λαϊκού πολιτισμού, ώστε να μπορεί να 
στηριχθεί σε αυτήν μια κάθετη και διαστρωματική εξέταση όλων όσων συναποτελούν τον 
λαϊκό πολιτισμό ενός λαού. Οι σχετικές θεωρητικές διαπιστώσεις ενισχύονται με την μελέτη 
επιμέρους παραδειγμάτων από τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. 
 
Αναφορές: Φιλ. Αϊτατόγλου, Η βιωματική προσέγγιση στην επιτόπια λαογραφική έρευνα. Κομοτηνή 
2017 (μεταπτ. εργ.: ΔΠΘ - Facoltà di Scienze della Formazione / Πανεπιστήμιο Suor Orsola 
Benincasa), σ. 12. 
 

72. «Λαογραφικά σημειώματα στους ομηρικούς ύμνους Εις Αφροδίτην 
(Allen V και VI)», Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 19 
(1992), σ. 547-568. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται και μελετώνται συγκριτικά τα λαογραφικά στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στους ομηρικούς ύμνους Εις Αφροδίτην, και τα οποία μοιάζουν, κατά κύριο 
λόγο, με τα γαμήλια έθιμα και τραγούδια του ελληνικού λαού, φανερώνοντας έτσι την 
καταγωγή τους από την αντίστοιχη λαϊκή παράδοση της αρχαιότητας, την οποία γνώριζε και 
χρησιμοποίησε ο αρχαίος ποιητής τους. Πρόκειται για διαχρονική μελέτη μοτίβων και 
αφηγηματικών στοιχείων, πίσω από τα οποία συχνά βρίσκονται τελετουργικά στοιχεία και 
ανάλογες τελετουργίες, που συμβάλουν στην διαμόρφωση των αφηγηματικών τρόπων και 
μοτίβων, τα οποία εδώ μελετώνται. Γι’ αυτό και οι κύριες συγκρίσεις γίνονται με ανάλογα 
ελληνικά γαμήλια δημοτικά τραγούδια, η τελετουργική υπόσταση των οποίων έχει ήδη 
αναγνωριστεί από τη σχετική ελληνική και διεθνή λαογραφική βιβλιογραφία. 
 
Αναφορές: Α. Βοσκός, Αρχαία κυπριακή Γραμματεία 1. Ποίηση. Λευκωσία 1995, σ. 78, σ. 93. Στ. 
Γουλούλης, «Ρίζα Ιεσσαί». Ο σύνθετος εικονογραφικός τύπος (13ος - 18ος αι.). Θεσσαλονίκη 2007 (διδ. 
διατρ.: ΑΠΘ), σ. 254 σημ. 136. Μ. Τσούπη, Η κοινωνική διάσταση της (δια)τροφής στην παραδοσιακή 
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κοινότητα. Πάπιγκο Ζαγοριού (19ος - 20ός αι.). Γιάννενα 2007, σ. 68 σημ. 10. Νικ. Περπατάρη, «Η 
λειτουργικότητα των πολύτιμων μετάλλων και λίθων στη λαϊκή λογοτεχνία της Καρπάθου», στο 
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας «Κάρπαθος 
και Λαογραφία». Αθήνα 2008, σ. 825 σημ. 229. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. 
Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά 
Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 
Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή 
χώρο», σ. 247, σ. 274. Ν. Ροδοσθένους, «Η λατρεία της Αφροδίτης και τα διάφορα λατρευτικά κέντρα 
στην αρχαία Κύπρο», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα 
στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας 
και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 689 σημ. 6. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. 
Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 235. Ν. Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά 
περιοδικά. Λευκωσία 2004 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 135. Λ. Χριστοδουλίδου, «Το 
‘Στόλισμα της Αφροδίτης’ του Κυρ. Χαραλαμπίδη: ένα ποίημα στη νότα του μεγάλου ύμνου στην 
Αφροδίτη (Y1, V)», στον τόμο Άννα Παναγιώτου-Τριαναταφυλλοπούλου – Άννα Γεωργιάδου (επιμ.), 
Η Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία ανά τους αιώνες. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας (Κύπρος, 20-22 Μαρτίου 2015). Λευκωσία 2017, σ. 391 σημ. 28. 
 

73. «Η λατρεία του αγίου Σεραφείμ στον θεσσαλικό χώρο», Αρχείον 
Θεσσαλικών Μελετών 10 (1992), σ. 41-53. 

 
Περίληψη: Στο πλαίσιο της συστηματικής μελέτης της «λαογραφικής φυσιογνωμίας» ενός 
νεομάρτυρα αγίου της Ορθοδοξίας, εξετάζεται εδώ η λατρεία του αγίου Σεραφείμ, επισκόπου 
Φαναρίου,  στη Θεσσαλία, με βάση το δημοσιευμένο υλικό, ανέκδοτες πηγές και προσωπική 
επιτόπια λαογραφική έρευνα του γράφοντος. Έχει προηγηθεί η μελέτη των δημοτικών 
τραγουδιών και των παραδόσεων που αναφέρονται στον άγιο, και το υλικό αυτό εδώ 
συνεξετάζεται με τα τελετουργικά λατρευτικά στοιχεία της ανάλογης θεσσαλικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. Ιδιαίτερα εξετάζονται τα παλαιότερα στοιχεία που προσαρμόζονται, αλλά 
και τα νεωτερικά στοιχεία που δημιουργούνται και διαμορφώνονται, ώστε να παγιωθεί η 
λαϊκή λατρεία ενός νεομάρτυρα, ενός δηλαδή από τους νέους και νεοφανείς αγίους της 
Ορθοδοξίας, η τιμή της μνήμης των οποίων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φαινόμενα 
της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Αναφορές: Λαογραφία 37 (1993-94), σ. 236. Στ. Λαμπάκης, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 
48(1990-93), σ. 466. Στ. Σδρόλια, «Συμβολή στην εικονογραφία των αγραφιωτών νεομαρτύρων 
Σεραφείμ, Δαμιανού και Μιχαήλ», Καρδιτσιώτικα Χρονικά 3 (1997), σ. 60, σ. 67, σ. 68. Θ. 
Παπακωνσταντίνου, Τα επαναστατικά κινήματα του Διονυσίου του Φιλοσόφου μητροπολίτη Λάρισας. 
Αθήνα 2000, σ. 107. Αν. Παπακυπαρίσσης, «Ένα παλιαό (1881) δημοτικό τραγούδι της Τσαριτσάνης», 
Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Συνεδρίου «Η πολιτιστική κληρονομιά στη Θεσσαλία». Καρδίτσα 2006, σ. 
232 σημ. 67. Γ. Τσιγάρας, «Η εικονογραφία του αγίου Νήφωνος. Φορητές εικόνες και τοιχογραφίες», 
στον τόμο Ο άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 1508-2008. Τόμος επετειακός επί τη 
συμπληρώσει πεντακοσίων ετών από της κοιμήσεως αυτού. Άγιον Όρος 2008, σ. 404 σημ. 42. Γ. 
Τσιγάρας, Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης. Θεσσαλονίκη 2013, σ. 32 σημ. 42. Γ. Τσιγάρας, 
«Τοιχογραφίες της μεταβυζαντινής περιόδου στη μονή Ξηροποτάμου», στο βιβλίο του Μελέτες 
ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης. Θεσσαλονίκη 2013, σ. 167 σημ. 163. Δημ. Στρατηγόπουλος, «Οι 
νεομάρτυρες στην ορθόδοξη μεταβυζαντινή υμνογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), 
Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 784 σημ. 
28. Δημ. Αγγ. Παπάζης, Διονύσιος Μητροπολίτης Λαρίσης «Φιλόσοφος» ή «Σκυλόσοφος» [1541 (;) – 
1611]. Λάρισα 2016, σ. 173. Γ. Τζεδόπουλος, Ορθόδοξοι νεομάρτυρες στην οθωμανική αυτοκρατορία. 
Η συγκρότηση της πρακτικής και της ερμηνείας του ομολογιακού θανάτου. Αθήνα 2012 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 416. Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, «‘Θήλεια δαίμων …’. Ασθένειες γένους θηλυκού», στον 
τόμο Κυρ. Χρυσού-Καρατζά (επιμ.), Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες. 
Πρακτικά συνεδρίου (Αθήνα, 7 - 11 Μαρτίου 2012 / Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, της 
Ακαδημίας Αθηνών – Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής 
Τράπεζας) 1. Αθήνα 2018, έκδ. Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας αρ. 33, 
σ. 143 σημ. 54. 
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74. «Κυκλαδικά χειρόγραφα πρωτογενούς λαογραφικού υλικού στο 

Σπουδαστήριο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 30 (1993), σ. 34-40. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται εδώ τα χειρόγραφα πρωτογενούς λαογραφικής ύλης που 
απόκεινται στο Σπουδαστήριο Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Κατατάσσονται κατά νησί και παρουσιάζονται αναλυτικά τα περιεχόμενά τους, 
μετά από εισαγωγή, στην οποία εκτιμάται η αξία τους για την πρόοδο της λαογραφικής 
έρευνας στη χώρα μας. Πρόκειται για έναν κατάλογο πρωτογενούς υλικού, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο για την οργάνωση της αρχειακής, όσο και για τη διεξαγωγή νέας 
επιτόπιας και συμπληρωματικής έρευνας στα νησιά των Κυκλάδων, ώστε το παλαιότερο 
πρωτογενές λαογραφικό υλικό να αξιοποιηθεί καταλλήλως και να χρησιμοποιηθεί από την 
επιστημονική λαογραφική έρευνα. 
 
Αναφορές: Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, Χειρόγραφα ενδυματολογικής λαογραφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Ιωάννινα 1994, σ. 15 σημ. 8. Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, Χειρόγραφα λαογραφίας από σπουδαστές της 
Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων. Ιωάννινα 1999, σ. 8 σημ. 2. Αν. Παπακυπαρίσσης, «Η 
παρουσία των κληρικών σε εθιμικά δρώμενα. Το παράδειγμα του χορού του κυρ Βοριά στη Σίφνο», 
Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου. Αθήνα 2001, σ. 414 σημ. 7. Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, Η 
διδασκαλία και η έρευνα του ενδύματος στο πλαίσιο του λαϊκού πολιτισμού. Οι εργασίες των φοιτητών 
στο Λαογραφικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΛΑΠΙ) 1964-2014. Ιωάννινα 2014, σ. 16 σημ. 
5, σ. 21 σημ. 30, σ. 196. Μ. Μπάρκα, «Λαογραφικό Αρχείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: συλλογή 
φοιτητών με θέματα λαϊκής τέχνης και ενδυματολογίας (2006 – 2010). Αρχειακή επεξεργασία και 
θεματική ανάλυση», Πρακτικά 6ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος 
Φιλολογίας, ΕΚΠΑ (13 – 15 Μαΐου 2011) / Proceedings 6th Athens Postgraduate Conference of the 
Faculty of Philology, National and Kapodistrian University of Athens (13 – 15 May 2011). Αθήνα / 
Athens 2012, σ. 82.  
 

75. «Σαμιακά γλωσσολαογραφικά», Ιστορικό και Λογοτεχνικό 
Ημερολόγιο του Συλλόγου των Απανταχού Μυτιληνιών Σάμου. 
Αθήνα 1993, σ. 49-51. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες παραδοσιακές εκφράσεις, συχνές στο γλωσσικό ιδίωμα 
της Σάμου, και ανιχνεύονται οι λαογραφικές ρίζες τους, και οι απηχήσεις, σε αυτές, 
ιστορικών γεγονότων που εντυπωσίασαν, κατά το παρελθόν, τους λαϊκούς ανθρώπους. Μέσα 
από τις γλωσσικές αναφορές μελετώνται ιστορικές πραγματικότητες και εθιμικές πρακτικές, 
αντιλήψεις, νοοτροπίες και συμπεριφορές, ώστε να αποκαλυφθούν μορφές και όψεις της 
παραδοσιακής καθημερινότητας των κατοίκων της Σάμου, ως συμβολή στη σαμιακή 
λαογραφία και στις σαμιακές σπουδές, και ως προσπάθεια ιστορικής θεώρησης ορισμένων 
λαογραφικών φαινομένων. 
 

76. «Αγερμοί των Θεοφανείων και του Λαζάρου στο Βελεστίνο», 
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 23 (1993), σ. 193-206. 

 
Περίληψη: Με βάση το ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό υλικό της περιοχής εξετάζονται 
οι παραδοσιακοί αγερμοί των παιδιών κατά τις εορτές των Θεοφανείων και του Λαζάρου στο 
Βελεστίνο. Διατυπώνονται μάλιστα και συγκριτικές παρατηρήσεις σχετικά με ανάλογα έθιμα 
άλλων ελληνικών περιοχών, με βάση την υπάρχουσα για το θέμα βιβλιογραφία. Αποτελεί η 
μελέτη αυτή συμπλήρωση της λαογραφικής βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τους αγερμούς 
και τις μεταμφιέσεις του Δωδεκαημέρου, τόσο στον ελληνικό χώρο, όσο και ευρύτερα στην 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι μορφές αυτές μελετώνται και από την 
θεατρολογία, δεδομένου ότι αποτελούν και μορφές λαϊκού θεάτρου, ώστε η σχετική 
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βιβλιογραφία να είναι πλούσια και πολύμορφή. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και το παρόν 
μελέτημας, το οποίο στηρίζεται σε ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό υλικό. 
 
Αναφορές: Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Δένδρα – φυτά - άνθη στον λαϊκό πολιτισμό των νεωτέρων 
Ελλήνων. Αθήνα 2006, σ. 565-566. Κ. Λιάπης, Το Δημοτικό Τραγούδι στη Μαγνησία 2. Βόλος 2009, σ. 
48 σημ. 37, σ. 51 σημ. 42, σ. 89 σημ. 110, σ. 102 σημ. 147, σ. 113 σημ. 176, σ. 118 σημ. 195, σ. 133 
σημ. 243, σ. 142 σημ. 272, σ. 143 σημ. 273. Β. Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία 1. Έθιμα και 
τραγούδια της Μεσογείου και της Βαλκανικής. Αθήνα 2009, σ. 122 σημ. 206. Β. Πούχνερ, Θρησκευτική 
Λαογραφία 1. Ο Λάζαρος στην ορθόδοξη πράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό της Βαλκανικής. Αθήνα 
2015, σ. 242 σημ. 3, σ. 318-319. Λαμπρ. Κονταξή, Εθιμικές εκδηλώσεις στο χώρο της Βαλκανικής. Το 
λαϊκό δρώμενο του Λαζάρου. Θεσσαλονίκη 2015 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), σ. 149. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 371. 
 

77. «Τα δημοτικά τραγούδια της Σάμου για το κίνημα των Γιαγάδων», 
Απόπλους 9 (1992), σ. 104-114 [= Απόπλους, έκτακτο τεύχος (Ιούνιος 
1998), σ. 29-39]. 

 
Περίληψη: Συγκεντρώνονται, δημοσιεύονται και σχολιάζονται εδώ δημοτικά τραγούδια της 
Σάμου που αφορούν τα επαναστατικά κινήματα των Γιαγάδων, που εκδηλώθηκαν στη Σάμο 
τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Πρόκειται για κινήματα που εντάσσονται στην 
παράδοση ανταρσίας του ελληνικού λαού, και για τα οποία έχουν διατυπωθεί διάφορες 
υποθέσεις, που τα τοποθετούν στα όρια των αντιεξουσιαστικών κινήσεων αλλά και στον 
χώρο της ληστείας. Οι πληροφορίες των τραγουδιών παραβάλλονται και με τις περιγραφές 
των εφημερίδων εκείνης της περιόδου, αλλά και την σχετική ιστορική βιβλιογραφία, 
πρωτογενή και δευτερογενή, ώστε να διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα σχετικά με τα 
γεγονότα των κινημάτων των Γιαγάδων, που παραμένουν μέχρι σήμερα σκοτεινά. 
 
Αναφορές: Ν. Vafeas, Pouvoir et conflits dans l’ Empire Ottoman. La revolte de 1849-1850 dans la 
Principaute de Samos. Florence 1998, σ. 330. Ν. Βαφέας, «Από τη ληστεία στο κοινωνικό κίνημα: η 
περίπτωση των Γιαγαδικών στη Σάμο», στο Χρ. Δερμεντζόπουλος - Β. Νιτσιάκος (επιμ.), Όψεις του 
λαϊκού πολιτισμού. Αθήνα 2007, σ. 127, σ. 129. Ντ. Κόγιας, «Κώστας Ρούκουνας ή Σαμιωτάκι (1904-
1984)», Απόπλους 29-30 (2003), σ. 116 σημ. 29. Ντ. Κόγιας, «Τα τραγούδια των Γιαγάδων», στο Ν. 
Διονυσόπουλος (επιμ.), Η Σάμος στις 78 στροφές. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1918-1958. Αθήνα 2009, σ. 
153 σημ. 14. Ν. Βαφέας, Από τον Ληστή στον Αντάρτη. Τα ένοπλα κινήματα των Γιαγάδων στη Σάμο 
(1914-1925). Αθήνα 2012, σ. 68 σημ. 64, σ. 123 σημ. 47. Νικ. Καρπούζης, «Πρώιμη αστική λαογραφία 
: αναπαραστάσεις της ιστορίας και της κοινωνίας της νέας πρωτεύουσας (Αθήνα 1835) μέσα από το 
έργο του Πολύβιου Δημητρακόπουλου Η Δούκισσα της Πλακεντίας», στον τόμο Γ. Βοζίκας (επιμ.), 
Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση – 
πεζογραφία – θέατρο) 1. Αθήνα 2013, έκδ. Ακαδημία Αθηνών / Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας, σ. 638. Π. Αρταβάνης, Η Σάμος που αγάπησα. Αθήνα 2018, σ. 315. 
 

78. «Μαρτυρίες για μετακινήσεις παραδοσιακών μαστόρων ανάμεσα 
στην Κύπρο και τη Σάμο», Λαογραφική Κύπρος 43 (1993), σ. 33-36. 

 
Περίληψη: Επισημαίνονται και εξετάζονται αναφορές σε παραδοσιακούς τεχνίτες που 
μετακινήθηκαν, κατά τον 19ο αιώνα, ανάμεσα στη Σάμο και στην Κύπρο, οριοθετώντας τις 
πολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο ελληνικά νησιά. Οι αναφορές αυτές προέρχονται 
κατά κανόνα από φιλολογικές πηγές, ωστόσο ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο την μελέτη του 
παραδοσιακού υλικού πολιτισμού, δεδομένου ότι αναφέρονται σε τεχνίτες. Συμπληρώνουν 
επίσης τις γνώσεις μας για τις ευρύτερες σχέσεις Σάμαο και Κύπρου, οι οποίες με έχουν 
απασχολήσει και σε άλλες μελέτες μου, αφού αποκαλύπτουν σημαντικές πτυχές της ιστορίας 
και του πολιτισμού των δύο νησιών. 
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Αναφορές: Χρ. Κυπριανού, Πανόραμα Λαογραφίας. Λευκωσία 1995, σ. 43. Ευφρ. Ριζοπούλου-
Ηγουμενίδου, «Σχέσεις Κύπρου και Μικράς Ασίας σε τομείς της λαϊκής τέχνης», Μικρασιατικά 
Χρονικά 20 (1998), σ. 135, σ. 145. Ν. Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά 
περιοδικά. Λευκωσία 2004 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 137. 
 

79. «Ενδείξεις για την ύπαρξη βυζαντινών ακριτικών τραγουδιών σε 
αγιολογικό κείμενο του αγίου Προκοπίου», Βυζαντινός Δόμος 5-6 
(1991-1992), σ. 123-127. 

 
Περίληψη: Σε ένα χωρίο των αγιολογικών κειμένων του αγίου Προκοπίου ανιχνεύεται 
δομική συγγένεια με διατυπώσεις ακριτικών δημοτικών τραγουδιών και, σε σχέση και 
σύγκριση με την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία, θεωρείται ως πιθανή ένδειξη για την 
ύπαρξη ακριτικών δημοτικών τραγουδιών την εποχή συγγραφής του κειμένου. Παρόμοιες 
έμμεσες ενδείξεις είναι κατά κανόνα σπάνιες, και οπωσδήποτε συμβάλλουν τόσο στην 
χρονολόγηση της ακριτικής παράδοσης, όσο και στη διερεύνηση των δρόμων διάδοσης και 
των διαδικασιών διαμόρφωσης των δημοτικών ακριτικών τραγουδιών, γι’ αυτό και 
αποτελούν πάντοτε σημαντικά ευρήματα, που συμπληρώνουν την ήδη πλούσια σχετική 
ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 86-87 (1993-1994), 169 [Ap. Karpozelos] 
 
Aναφορές: Byzantinoslavica 54 (1994), σ. 193. Στ. Λαμπάκης, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών 48 (1990-93), σ. 466. Συμ. Πασχαλίδης, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών. Το πρόσωπο και το έργο 
του. Θεσσαλονίκη 1999 (διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 16, σ. 207-208. Μ. Αλεξιάδης, «Ακριτικά τραγούδια 
στην Κάρπαθο», Πρακτικά Συνεδρίου «Ευρωπαϊκή Ακριτική Παράδοση». Αθήνα 2004, σ. 251-252 σημ. 
11. Αγγ. Κομποχόλη, Θρησκευτική και κοσμική λαϊκή διήγηση. Αλληλεπιδράσεις. Το παράδειγμα του 
αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη. Αθήνα 2008 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 302. Β. Πούχνερ, «Σαράντα χρόνια 
έρευνας για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό 
τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 470 - 471. Γ. Ι. Θανόπουλος, «Λογοτυπικά στοιχεία κοινά στον ‘Αρμούρη’ 
των χφ. P και C και σε προφορικές παραλλαγές του τραγουδιού από την Όλυμπο Καρπάθου», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον 
καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. 
Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 292 σημ. 11. 
 

80. «Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις εξ αγιολογικών κειμένων», 
Πλάτων 44 (1992), σ. 59-66. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή αποδελτιώνονται παροιμίες και παροιμιώδεις φράσεις από 
βυζαντινά αγιολογικά κείμενα, και μελετώνται συγκριτικά, με βάση το αντίστοιχο αρχαίο 
ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό παροιμιακό υλικό και την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 
Πρόκειται για συμπλήρωμα στην βυζαντινή παροιμιολογία, αλλά και για συμβολή στην 
ιστορική και διαχρονική μελέτη του ελληνικού παροιμιολογικού υλικού, καθώς πολλές από 
τις παροιμίες αυτές απαντώνται τόσο στους παροιμιογράφους, όσο και στον ελληνικό λαϊκό 
παροιμιακό λόγο. Με τον τρόπο αυτό, προωθείται και η διαχρονική, ιστορική και 
μορφολογική μελέτη του ελληνικού παροιμιολογικού υλικού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη 
ήδη από την εποχή του Ν. Γ. Πολίτη.  
 
Αναφορές: Byzantinische Zeitschrift 89 (1996), σ. 203. Στ. Λαμπάκης, «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή 
βιβλιογραφία», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 48 (1990-1993), σ. 454. L’ Anneé 
Philologique 64 (1993), σ. 175 αρ. 2234. Αρ. Δουλαβέρας, Νεοελληνικός παροιμιακός λόγος. 
Θεσσαλονίκη 2010, σ. 30 σημ. 61, σ. 252-253. Τ. Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Δεκαπέντε 
χρόνια βυζαντινολογικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991-2005). Αθήνα 2008, σ. 215 αρ. 1576. Αρ. 
Δουλαβέρας, «Βυζάντιο – Τουρκοκρατία. Νεοελληνική ταυτότητα και Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. 
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Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, 
θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 88 σημ. 33. Γ. Κ. Καπλάνογου – Μαρ. Γ. Καπλάνογλου, Παροιμίες της 
Κοζάνης. Θέματα – Χρήσεις – Ερμηνείες. Αθήνα 2012, σ. 214. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και 
λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). 
Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον 
διεθνή χώρο», σ. 239 σημ. 26, σ. 274. Ν. Κόκκας, «Συγκριτική προσέγγιση της ελληνικής και 
πομακικής παροιμιολογίας», Ελληνική Διεθνής Γλώσσα 96-97 (2014). Αφιέρωμα στους Πομάκους, σ. 
105 (ηλεκτρονική έκδοση – ανάρτηση www.odeg.gr) [= στον τόμο Θεοφ. Μαλκίδης (επιμ.), Θράκη. 
Μουσουλμανικές μειονότητες, Πομάκοι, εκπαίδευση και πολιτική. Ξάνθη 2015, σ. 187]. Αρ. 
Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 26 σημ. 37, σ. 43, σ. 202 σημ. 27, σ. 
206. 
 

81. «Εθιμικές συμπεριφορές και αστικός χώρος», Πνευματική Κύπρος 
369 (1993), σ. 40-42. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται, με την ανάλυση συγκεκριμένων και ενδεικτικών παραδειγμάτων, η 
παραδοσιακή εθιμική συμπεριφορά, όπως αυτή διαπιστώνεται και οργανώνεται στο 
περιβάλλον των ελληνικών αστικών κέντρων, ιδιαίτερα μάλιστα της Αθήνας και του 
λεκανοπεδίου Αττικής, ευρύτερα. Πρόκειται για ένα μελέτημα αστικής λαογραφίας, που 
ασχολείται με την διαμόρφωση και εμφάνιση νέων και νεωτερικών εθιμικών και 
τελετουργικών συμπεριφορών στον αθηναϊκό, κατά βάση, αστικό χώρο, τις ρίζες, τις 
καταβολές αλλά και τις νεωτερικές διατυπώσεις τους, που τις καθιστούν ενδιαφέρον πεδίο 
έρευνας για την σύγχρονη επιστημονική λαογραφία. 
 
Αναφορές: Ν. Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 
(διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 138. 
 

82. «Η Μικρασιατική Καταστροφή (1922) και οι συνέπειές της στην 
παραδοσιακή ζωή του ελληνικού έθνους», Δελτίο του Ιδρύματος 
Κορινθιακών Μελετών 10 (1993), σ. 39-47. 

 
Περίληψη: Μελέτη των επιπτώσεων που είχε η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 στην 
παραδοσιακή καθημερινότητα των Ελλήνων, αλλά και στην εξέλιξη, στον μετασχηματισμό 
και στη συνέχεια των μορφών του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Είναι γνωστό ότι η 
Μικρασιατική Καταστροφή υπήρξε η απαρχή πολλών και ποικίλων εξελίξεων, σε όλους 
σχεδόν τους τομείς του συλλογικού νεοελληνικού βίου. Εδώ εξετάζονται μόνο οι επιπτώσεις 
για την παραδοσιακή ζωή, σε ένα πλήθος τομέων, που ενδιαφέρουν την λαογραφία, 
δεδομένου ότι υπήρξαν αφετηρία για τη διαμόρφωση των μορφών της λαϊκής παραδοσιακής 
καθημερινότητας που επικράτησαν από τα μέσα περίπου του 20ού αι., ως σχεδόν και τις 
μέρες μας. 
 
Αναφορές: Ελπινίκη Ταστάνη, Αναπαραστάσεις της αστικής ζωής στη Λέσβο: Η μαρτυρία του σατιρικού 
περιοδικού ‘Τρίβολος’ (1931-1952). Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 528. 
 

83. «Τα πουλιά στα προοίμια ελληνικών δημοτικών τραγουδιών», 
Τετράμηνα 50 (1993), σ. 3673-3688. 

 
Περίληψη: Με βάση αναλυτική αποδελτίωση, τυπολόγηση και ομαδοποίηση των σχετικών 
στερεότυπων στίχων, εξετάζεται η παρουσία και η αναφορά των πουλιών στα προοίμια των 
ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, και μελετάται ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζονται και 
λειτουργούν οι αντίστοιχες φόρμουλες του λαϊκού ποιητικού λόγου. Πρόκειται για μια 
τυπολογική μελέτη, που εξετάζει ένα μοτίβο το οποίο παρουσιάζεται στα προοίμια πολλών 
ιστορικών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, και το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

http://www.odeg.gr/
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για τη μελέτη των στερεότυπων στίχων και των μοτίβων εισαγωγής, άρα και για τους 
τρόπους δημιουργίας και σύνθεσης των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών στο σύνολό τους, 
που εξετάζονται συστηματικά από τη σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας, «Ξαναγυρίζοντας στους τραπεζούντιους θρήνους για την άλωση της 
Πόλης», στο Επιτροπή Ποντιακών Μελετών – Στέγη Κειμηλίων του Ελληνισμού του Πόντου, 1461-
2011. Πεντακόσια πενήντα χρόνια από την άλωση της Τραπεζούντας. Επετειακό Λεύκωμα. Αθήνα 2011, 
σ. 135 σημ. 15. Αρ. Δουλαβέρας, Μελετήματα για το δημοτικό τραγούδι. Θεσσαλονίκη 2013, σ. 173 
σημ. 18, σ. 190. Αρ. Δουλαβέρας, Η γυναικεία και η ανδρική ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 
2013, σ. 160 σημ. 234, σ. 345 σημ. 125, σ. 464. 
 

84. «Το δημοτικό τραγούδι για την Αχόρταγη Σύζυγο στην Αλόννησο», 
Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 29 (1990-1991), σ. 297-314. 

 
Περίληψη: Με αφορμή μια παραλλαγή του σατιρικού δημοτικού τραγουδιού για την 
Αχόρταγη Σύζυγο από την Αλόννησο, συγκεντρώνονται οι δημοσιευμένες και αδημοσίευτες 
παραλλαγές του, από ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για το 
βασικό μοτίβο του τραγουδιού, τη σχέση του με άλλα είδη του έντεχνου λαϊκού λόγου, και 
την καταγωγή του. Η μελέτη περιορίζεται στην τυπολογία και στη μορφολογία των 
επιμέρους θεμάτων του σατιρικού αυτού δημοτικού τραγουδιού, αλλά και στην διερεύνηση 
ορισμένων ζητημάτων σχετικών με τα προβλήματα της «συνολικής» έκδοσης ενός δημοτικού 
τραγουδιού, από το σύνολο των καταγεγραμμένων παραλλαγών του, θέματα στα οποία η 
παραλλαγή αυτή από την Αλόννησο προσφέρει σημαντικό υλικό.  
 
Αναφορές: Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Η Καθημερινή (22 Φεβρουαρίου 1994), σ. 12. Β. Πούχνερ, 
«Σαράντα χρόνια έρευνας για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό 
δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 471.  
 

85. «Προβλήματα προετοιμασίας μιας συλλογής δημοτικών 
τραγουδιών της Σάμου», Σαμιακή Επιθεώρηση 41 (1993), σ. 116-
132. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εκτίθεται η μεθοδολογία της προεργασίας για την συνολική 
σπουδή και έκδοση των δημοτικών τραγουδιών της Σάμου, και παρατίθενται και 
συγκεκριμένα παραδείγματα αυτής της εργασίας, όσον αφορά σαμιακά δημοτικά τραγούδια 
που παραδίδονται από παλαιότερες συλλογές. Η έκδοση ενός corpus των δημοτικών 
τραγουδιών που επιχωριάζουν σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή είναι ένα δύσκολο 
εγχείρημα, και η παρούσα μελέτη προσπαθεί να απαντήσει σε μερικά από τα πλέον κρίσιμα 
ερωτήματα που σχετίζονται με την προσπάθεια αυτή, ώστε να θέσει ορισμένες 
μεθοδολογικές αρχές για τη συνέχιση και την ολοκλήρωσή της, με βάση πάντοτε το υπάρχον 
καταγεγραμμένο πρωτογενές λαογραφικό υλικό. 
 
Αναφορές: Ευρ. Γαραντούδης, Βιβλιογραφία νεοελληνικής μετρικής. Ηράκλειο 2000, σ. 107 αρ. 444. 
Αλ. Πολίτης (επιμ.), Παρουσιολόγιο Νεοελληνικής Ποίησης 1801-1850, Ινστιτούτο Τεχνολογίας και 
Έρευνας - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, www. poetry.ims.forth.gr. Γ. Βοϊκλής, «Σαμιακή 
Επιθεώρηση (1963-1996). Το χρονικό της μεταπολεμικής πνευματικής πορείας της Σάμου όπως 
καταγράφηκε στις σελίδες της», Μεθόριος του Αιγαίου 50 (2013), σ. 44. 
 

86. «Διαστρωματώσεις μιας ανατομικής ματιάς», Ρόπτρο 4 (1993), σ. 
76-78. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται ορισμένες παρατηρήσεις, σχετικά με την διαστρωμάτωση των 
επιμέρους παραδόσεων στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
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τους, τις οποίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη της η λαογραφία, κατά την μελέτη των 
λαογραφικών φαινομένων. Ιδιαίτερα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, με επιδράσεις από 
διάφορα και διαφορετικά πολιτισμικά συστήματα, τα επάλληλα αυτά πολιτισμικά στρώματα 
αποτελούν  μια ενδιαφέρουσα πτυχή της παραδοσιακής μας καθημερινότητας, που εν μέρει 
καθορίζει την μορφή και το περιεχόμενο του σύγχρονού μας λαϊκού πολιτισμού, άρα και της 
νεωτερικής και σύγχρονης λαογραφίας μας. 
 

87. «Παρατηρήσεις με βάση νισυριακή παραλλαγή του δημοτικού 
τραγουδιού Φωνή από το μνήμα», Νισυριακά 12 (1993), σ. 299-304. 

 
Περίληψη: Με βάση μια νισυριακή παραλλαγή του πανελληνίως γνωστού δημοτικού 
τραγουδιού Φωνή από το μνήμα αναζητούνται τα διηγηματικά του παράλληλα, τα οποία 
εντοπίζονται στα αγιολογικά κείμενα του αγίου Σπυρίδωνα, και προτείνεται η ένταξη του 
συγκεκριμένου τραγουδιού στον κύκλο των «παραλογών». Εξετάζεται έτσι το συγκεκριμένο 
δημοτικό τραγούδι, με αφορμή τη νισυριακή παραλλαγή του, υπό το πρίσμα της παλαιότερης 
λαογραφικής μεθοδολογίας, με σκοπό τον εντοπισμό της διαχρονικής εξέλιξης των 
αφηγηματικών μοτίβων που αποτελούν τη βάση του, τα οποία εντοπίζονται σε αγιολογικά 
κείμενα, που με τη σειρά τους πιθανότατα άντλησαν επίσης από τον λαϊκό πολιτισμό της 
εποχής συγγραφής τους. 
 
Αναφορές: Λαογραφία 37 (1993-94), σ. 265. Δωδεκανησιακόν Αρχείον 7 (1996), σ. 394 αρ 4. Μηνάς 
Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της 
Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 140 σημ. 12. 
 

88. «Συνέδριο για την παραδοσιακή μουσική και τον χορό στο 
Ανατολικό Αιγαίο (Σάμος, 2-4 Ιουλίου 1993)», Αιγαιοπελαγίτικα 
Θέματα 33 (1993), σ. 26. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στο σπουδαίο αυτό συνέδριο, τα περιεχόμενα, τις ανακοινώσεις 
και την θεματολογία του, καθώς και στην συμβολή του στην μελέτη του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού. Το συγκεκριμένο συνέδριο υπήρξε η απαρχή μιας σειράς επιστημονικών 
συνεδρίων που είναι γνωστά ως «Συνέδρια για τον πολιτισμό του Αιγαίου στη Σάμο», και τα 
πρακτικά του εκδόθηκαν σε τόμο, ο οποίος αποτελεί βάση για την μελέτη της τοπικότητας 
και της δόμησης του λαϊκού πολιτισμού σε μια σειρά τοπικών παραλλαγών πανελληνίως 
γνωστών μοτίβων, μια διαδικασία που αποτελεί τη βάση για την μελέτη του ελληνικού 
λαϊκού πολιτισμού. Οι βασικές αυτές αρχές αποτυπώνονται και εξειδικεύονται στις 
ανακοινώσεις του συνεδρίου αυτού. 
 

89. «Τυρναβίτικα μελετήματα», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 24 (1993), σ. 
65-84. 

 
Περίληψη: Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο δημοσιεύονται και σχολιάζονται  
δημώδεις ιστορικές παραδόσεις από την περιοχή του θεσσαλικού Τυρνάβου, ενώ στο 
δεύτερο εξετάζεται η προσφορά του Τυρναβίτη Αχιλλέα Τζαρτζάνου στη συλλογή, έκδοση 
και μελέτη των δημοτικών τραγουδιών της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό μελετώνται 
ορισμένα σημαντικά ζητήματα του λαϊκού πολιτισμού του Τυρνάβου, ενώ παραλλήλως 
σκιαγραφείται η προσωπικότητα και η λαογραφική προσφορά ενός σπουδαίου λογίου, ο 
οποίος πρόσφερε σημαντική εργασία σχετικά με την καταγραφή και μελέτη τόσο του 
τοπικού γλωσσικού ιδιώματος, όσο και των εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού, ως 
συμβολή στην κριτική εξέταση και αξιοποίηση του παλαιότερου πρωτογενούς λαογραφικού 
υλικού που αναφέρεται στον Τύρναβο της Θεσσαλίας. 
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Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Γεώργιος Σχολάριος - Γεννάδιος Β΄. Εθνοϊστορική μελέτη. Αθήνα 1996, σ. 
112. Μ . Γ. Σέργης, Λαογραφικά των εκλογών (1920 - 1981) από ένα ναξιώτικο χωριό. Αθήνα 1998, σ. 
115-116. Παν. Σωτήρχου, Ένα δρώμενο ευτεκνίας από τη Θεσσαλία. Το «Μπουρανί» Τυρνάβου. 
Θεσσαλονίκη 2011, σ. 89 σημ. 143, σ. 98. Λίνα Μουσιώνη, Τα τυποβαφικά εργαστήρια του Τυρνάβου 
19ος – 20ός αι. 1. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 210. Ελ. Καρυώτου, «Το Μπουρανί Τιρνάβου 
ως έθιμο και ο χορός του. Το Γαϊτανάκι», Αρχαιολογία και Τέχνες 92 (2004), σ. 32. 
 

90. «Β΄ Διεθνής Συνάντηση λύρας και οργάνων με δοξάρι (Κάσος, 7-8 
Αυγούστου 1993)», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 34 (1993), σ. 36. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στο σπουδαίο αυτό συνέδριο, τα περιεχόμενα, τις ανακοινώσεις 
και την θεματολογία του, καθώς και στην συμβολή του στην μελέτη του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού. Η συνάντηση αυτή είναι από τις κυριότερες μουσικολογικές συναντήσεις στον 
χώρο της Μεσογείου, με πολλές διεθνείς συμμετοχές, ώστε να προκύπτουν από αυτήν 
σημαντικά συμπεράσματα για την μελέτη της μουσικής παράδοσης της ευρύτερης περιοχής 
μας, αλλά και διεθνείς και διακρατικές και διαπολιτισμικές συνεργασίες, που προωθούν την 
έρευνα σχετικά με την κοινή μουσική κληρονομιά των μεσογειακών λαών. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 145 σημ. 27. 
 

91. «Η΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου (Κάρπαθος, 18-22 
Αυγούστου 1993)», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 34 (1993), σ. 37. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στο σπουδαίο αυτό συνέδριο, τα περιεχόμενα, τις ανακοινώσεις 
και την θεματολογία του, καθώς και στην συμβολή του στην μελέτη του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού. Καθώς τα Δωδεκάνησα αποτελούν νησιά με έντονη και ζωντανή την 
παρ΄λαδοση του λαϊκού πολιτισμού, η σειρά των συμποσίων, όπου και το παρουσιαζόμενο 
εδώ ανήκει, πλουτίζει σημαντικά τη σχετική βιβλιογραφία, και προωθεί την επιστημονική 
έρευνα και την συνθετική και ερμηνευτική γνώση καίριων μορφών και τμημάτων της 
ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου μας, γεγονός που επισημαίνεται και στην παρούσα 
δημοσίευση. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 145 σημ. 28. 
 

92. «Θέματα και σύμβολα στα κάλαντα των Θεοφανείων της περιοχής 
Αλμυρού», Αχαιοφθιωτικά. Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου 
Αλμυριώτικων Σπουδών. Αλμυρός 1993, σ. 463-486. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή συγκεντρώνονται τα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα κείμενα 
των καλάντων των Θεοφανείων, από την περιοχή του θεσσαλικού Αλμυρού. Κατόπιν 
διατυπώνονται παρατηρήσεις για τον αγερμό και τα έθιμα που συνοδεύουν τα κάλαντα αυτά, 
αλλά και για τα ίδια τα κείμενα, που εξετάζονται από μορφολογική και σημειολογική άποψη, 
ώστε να μελετηθούν τα σύμβολα που χρησιμοποιούν, η κοινωνική λειτουργικότητά της και η 
τεχνική των στίχων της. Το συγκεκριμένο παράδειγμα του Αλμυρού μπορεί να χρησιμεύσει 
για την ανάλογη μελέτη άλλων παρόμοιων καλάντων σε διάφορες εορτολογικές στιγμές και 
σε διάφορες ελληνικές περιοχές, παραλλήλως δε η μελέτη του, με βάση και την υπάρχουσα 
παράλληλη ελληνική και ξένη επιστημονική βιβλιογραφία, αποτελεί συμβολή στη γνώση του 
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τοπικού λαϊκού πολιτισμού, αλλά και της πλούσιας και πολύμορφης θεσσαλικής λαογραφίας, 
γενικότερα. 
 
Αναφορές: Κ. Λιάπης, Το Δημοτικό Τραγούδι στη Μαγνησία 1. Βόλος 2006, σ. 17. Κ. Λιάπης, Το 
Δημοτικό Τραγούδι στη Μαγνησία 2. Βόλος 2009, σ. 95 σημ. 125, σ. 99 σημ. 139, σ. 105 σημ. 156, σ. 
110 σημ. 168, σ. 119 σημ. 180, σ. 120 σημ. 197, σ. 123 σημ. 211, σ. 126 σημ. 222, σ. 128 σημ. 228, σ. 
136 σημ. 253, σ. 234 σημ. 13. Β. Πούχνερ, «Σαράντα χρόνια έρευνας για το ελληνικό δημοτικό 
τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 471. Μαρ. 
Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο 
(μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 70 σημ. 228. W. Puchner, Die Folklore 
Südosteuropas. Eine komparative Übersicht. Wien – Köln – Weimar, εκδ. Böhlau 2016, σ. 333 σημ. 
579. 
 

93. «Σύγχρονες λαϊκές πανηγύρεις», Έλευσις 1 (1993), σ. 68-71. 
 
Περίληψη: Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται και τελούνται οι σύγχρονες 
λαϊκές θρησκευτικές πανηγύρεις, ως μικρή συμβολή στη μελέτη τόσο της αστικής, όσο και 
της νεωτερικής λαογραφίας μας. Οι πανηγύρεις αυτές, που τελούνται κατά κύριο λόγο στις 
πόλεις, παρουσιάζουν τόσο στοιχεία από την παλαιότερη εθιμική παράδοση της ελληνικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας, όσο και νεωτερικά και νεοεισηγμένα στοιχεία, που έχουν 
εναρμονισθεί με τα προηγούμενα. Πρόκειται λοιπόν για ένα ενιαίο εθιμικό και τελετουργικό 
σύνολο, που συνεχώς βρίσκεται υπό διαμόρφωση, και το οποίο προσδιορίζει τη μορφή των 
σύγχρονών μας νεωτερικών λαϊκών θρησκευτικών εκδηλώσεων και πρακτικών, στα πλαίσια 
της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας. 
 
Αναφορές: Γ. Βοζίκας, Το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη. Αθήνα 2006 (διδ. διατρ.), σ. 6 
σημ.5, σ. 121. Γ. Χ. Κούζας, «Αστική Λαογραφία: θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική διαδρομή - 
θεματολογία. Από τη μελέτη των ‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των σύγχρονων 
μεγαλουπόλεων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: 
Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 143 σημ. 252. Γ. Χ. Κούζας, Οι 
ζητιάνοι στον αστικό χώρο. Μελέτη μιας περιθωριακής ομάδας στο Δήμο Περιστερίου. Λαογραφική 
εξέταση. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.), σ. 68 σημ. 196, σ. 516. 
 

94. «Λαϊκά εορταστικά σύμβολα», Ρόπτρο 6 (1993), σ. 81-83. 
 
Περίληψη: Μελετάται το ζήτημα των συμβόλων και των συμβολικά φορτισμένων 
αντικειμένων, που χρησιμοποιούνται από το λαό σε περιπτώσεις θρησκευτικών ή εθνικών 
εορτών, και τα οποία από το λαό ουσιαστικά ταυτίζονται με την ίδια την εορταστική 
περίσταση ή την τελούμενη πανήγυρη. Τα σύμβολα αυτά κατά κανόνα προέρχονται από το 
παρελθόν, και στο πέρασμα των αιώνων έχουν αλλάξει πολλές φορές συμβολικό και 
σημασιολογικό φορτίο, καθώς κατά καιρούς χρωματίζονται με συμβολισμούς επίκαιρους και 
κατά περιστάσεις αναγκαίους, πνευματικούς, εθνικούς, ιδεολογικούς κ.λπ. Την πορεία αυτή 
εξερευνά, μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων, και η μελέτη αυτή. 
 

95. «Ειδήσεις για την καθημερινή ζωή των Βυζαντινών από αγιολογικά 
κείμενα και μοναστηριακά τυπικά», Βυζαντιναί Μελέται 5 (1993), σ. 
292-306. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται και μελετώνται συγκριτικά λαογραφικές ειδήσεις από 
αγιολογικά κείμενα και μοναστηριακά τυπικά, τα οποία δεν είχε αξιοποιήσει μέχρι σήμερα ο 
κλάδος της βυζαντινής λαογραφίας, ώστε να συμπληρωθούν οι γνώσεις μας για την 
παραδοσιακή καθημερινότητα της μεσαιωνικής ελληνικής περιόδου. Οι πληροφορίες αυτές 
παραβάλλονται προς τη γνωστή ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, και συγκρίνονται με 
ανάλογα στοιχεία τα οποία παρέχουν παρόμοιες πηγές της βυζαντινής περιόδου, ώστε να 
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διευκρινιστούν τα ερμηνευτικά προβλήματα που τυχόν παρουσιάζουν, να 
κατηγοριοποιηθούν με βάση τις ισχύουσες ταξινομικές αρχές της βυζαντινής λαογραφίας και 
να μπορέσουν έτσι να χρησιμοποιηθούν στην αναλυτικότερη μελέτη της καθημερινής ζωής 
κατά τα βυζαντινά χρόνια, δεδομένης μάλιστα της ευρύτατης λαϊκής απήχησης των 
αγιολογικών και μοναστηριακών πηγών, στις οποίες έχουν επισημανθεί. 
 
Αναφορές: Γ. Κεχαγιόγλου, Απολλώνιος της Τύρου. Υστερομεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές μορφές 
1. Θεσσαλονίκη 2004, σ. 28. Byzantinische Zeitschrift 88 (1995), σ. 281 αρ. 1080. ΕΠΛΒΙΠ, Γενική 
Βιβλιογραφία. Αθήνα 2000, σ. 200. Τ. Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Δεκαπέντε χρόνια 
βυζαντινολογικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991-2005). Αθήνα 2008, σ. 380 αρ. 3214. Εμμ. 
Τελώνη, «Ο βίος του οσίου Νίκωνος του Μετανοείτε. Χαρτογραφική αποτύπωση της πορείας του στην 
Πελοπόννησο», Αρχείον Πόντου 54 (2013), σ. 86 σημ. 18, σ. 139. Tax. Kolias – Tr. Maniati-Kokkini, 
Quinze Ans de Bibliographie Byzantine en Grece (1991-2005). Athenes 2008, σ. 375. 
 

96. «Λαϊκή παράδοση και λατρεία για τον άγιο Αθανάσιο μητροπολίτη 
Χριστιανουπόλεως», Βυζαντιναί Μελέται 5 (1993), σ. 376-387. 

 
Περίληψη: Συγκεντρώνονται ανέκδοτες πληροφορίες για τη λατρεία του αγίου Αθανασίου, 
μητροπολίτη Χριστιανουπόλεως, που παρουσιάζει τοπική διάδοση στην Αρκαδία της 
Πελοποννήσου, καθώς και οι δημώδεις παραδόσεις που αφορούν τη ζωή και τα θαύματά του, 
οι οποίες και σχολιάζονται ως της τα μοτίβα που περιέχουν. Μέσα από την εξέταση 
παραδόσεων και τελετουργικών πρακτικών, ανιχνεύονται οι τρόποι δόμησης της λαϊκής 
λατρείας νεοφανών αγίων, όπως και ο συγκεκριμένος ιεράρχης, θέμα που αποτελεί κύριο 
ζήτημα έρευνας για την ελληνική θρησκευτική λαογραφία, δεδομένων των νέων 
περιπτώσεων αγίων που συνεχώς αγιοκατατάσσονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία, και των 
οποίων η λαϊκή λατρεία βρίσκεται στις μέρες μας υπό διαμόρφωση. 
  
Αναφορές: Αγγ. Κομποχόλη, Θρησκευτική και κοσμική λαϊκή διήγηση. Αλληλεπιδράσεις. Το 
παράδειγμα του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη. Αθήνα 2008 (διδ. διατρ.), σ. 302.  
 

97. «Η λαογραφική προσφορά του Νικολάου Δημητρίου – Η 
κατάσταση των σπουδών γύρω από το σαμιακό γλωσσικό ιδίωμα 
και η προσφορά του Ν. Δημητρίου», στον τόμο Ν. Α. Δημητρίου, 
Λαογραφικά της Σάμου 6. Λεξικό του σαμιακού γλωσσικού 
ιδιώματος. Αθήνα 1993, σ. 15-27. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι καταβολές και οι προϋποθέσεις του λαογραφικού έργου του 
Δημητρίου, συμπληρώνεται η εργογραφία του και γίνεται ιδιαίτερος λόγος για την συμβολή 
του στην καταγραφή και μελέτη του παραδοσιακού γλωσσικού ιδιώματος του νησιού, με 
βάση όχι μόνο τα δημοσιευμένα έργα, αλλά και της ανέκδοτες αρχειακές συλλογές 
λαογραφικού και γλωσσικού υλικού του νησιού. Το μελέτημα αυτό αποτελεί έργο υποδομής 
για την ανάπτυξη των σαμιακών λαογραφικών σπουδών, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει και 
παρουσιάζει κριτικά την προσωπικότητα και το έργο ενός τοπικού εκπαιδευτικού και λογίου, 
και μάλιστα στον τομέα του παραδοσιακού γλωσσικού ιδιώματος, και ταυτοχρόνως την 
κύρια πηγή υλικού, για τις επιστημονικές και συνθετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
αναλόγων γλωσσολογικών επιστημονικών μελετών, που έκτοτε έχουν δημοσιευθεί. 
 

98. «Οι ελληνικές προϋποθέσεις του παραδοσιακού πολιτισμού των 
βαλκανικών λαών», Πρακτικά Α΄ Φιλολογικής Ημερίδας «Βαλκάνια: 
Γλώσσα – Πολιτισμός». Περιστέρι 1993, σ. 73-99. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται, στους τομείς του υλικού, του κοινωνικού και του πνευματικού βίου, 
με ενδεικτικά παραδείγματα, η προσφορά του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, για τον 
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απαρτισμό και την συγκρότηση των παραδοσιακών πολιτισμικών συστημάτων των 
υπολοίπων λαών της Βαλκανικής χερσονήσου. Πρόκειται για κριτική προσέγγιση ενός 
μεγάλου επιστημονικού ζητήματος, το οποίο ετέθη ήδη από τους Ν. Γ. Πολίτη και Γ. Α. 
Μέγα, και απασχόλησε κατά καιρούς τις λαογραφίες όλων σχεδόν των βαλκανικών λαών. Η 
διερεύνησή του γίνεται με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, και τα συμπεράσματα που 
εξάγονται πιστοποιούν την πρωταρχική παρουσία του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, τόσο 
στον βαλκανικό χώρο, όσο και στην ευρύτερη πολιτισμική ζώνη της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται η δημιουργική παρουσία και των υπολοίπων 
εθνικών λαϊκών πολιτισμών της περιοχής, που τελικά οδήγησε στη σύνθεση η οποία 
χαρακτηρίζει τον βαλκανικό λαϊκό πολιτισμό σήμερα. 
 
Αναφορές: Στ. Κεκρίδης, Η ελληνορθόδοξη παιδεία ενοποιός παράγων των βαλκανικών λαών. 
Κομοτηνή 1994, σ. 20 σημ. 12, σ. 47. ΕΠΛΒΙΠ, Γενική Βιβλιογραφία. Αθήνα 2000, σ. 199. Εv. 
Albanidis - D. Goulimaris - V. Serbezis, «Organization of Folk Athletic Games in Thrace», Folklore 40 
(2002), σ. 100. Ljiljana Korica, Η λατρεία της αγίας Παρασκευής στην Ελλάδα και τη Σερβία. Αθήνα 
2008 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 123. 
 

99. «Το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου Νικόλαος Δημητρίου», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 35 (1993), σ. 35-36. 

 
Περίληψη: Εξιστορείται η ίδρυση, η δομή, η λειτουργία και οι σχεδιασμού του Πνευματικού 
Ιδρύματος Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», ιδιαίτερα δε η συμβολή του στην καταγραφή και 
μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου. Το Ίδρυμα αυτό με τις εκδόσεις, τις ερευνητικές 
προσπάθειες που υποστήριξε, τα συνέδρια που διοργάνωσε και τα μουσεία που συγκεότησε 
αποτέλεσε κύριο μοχλό ανάπτυξης των σαμαικών σπουδών, παραλλήλως δε και υπόδειγμα 
για την οργάνωση και προώθηση και άλλων παρόμοιων τοπικών επιστημονικών φορέων. 
Υπό την έννοια αυτή, και ως παραδειγματική παρίπτωση τοπικού επιστημονικού φορέα, 
γίνεται εδώ η κριτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του. 
 

100.  «Γυναίκα και παράδοση στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία (6ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Λυκείων των Ελληνίδων, Καβάλα 9-12 
Σεπτεμβρίου 1993)», Πνευματική Κύπρος 372 (1993), σ. 194-195. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στο σπουδαίο αυτό συνέδριο, τα περιεχόμενα, τις ανακοινώσεις 
και την θεματολογία του, καθώς και στην συμβολή του στην μελέτη του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού. Πρόκειται για ένα ακόμη συνέδριο της σειράς που διοργανώνει το Λύκειο των 
Ελληνίδων, το θέμα του οποίου αναφερόταν στη σχέση των γυναικών με την παράδοση, και 
στη συμβολή τους στην διαχείριση των παλαιότερων μορφών παράδοσης, γι’ αυτό και οι 
ανακοινώσεις του υπήρξαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για την μελέτη των νεωτερικών και 
σύγχρονων μορφών της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Αναφορές: Ν. Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 
(διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 138. 
 

101.  «Παραδοσιακές τροφές και θρησκευτική συμπεριφορά. Η 
περίπτωση της Σαμοθράκης», Παρνασσός 35 (1993). Πρακτικά 
Διεθνούς Συνεδρίου «Ο Βόρειος Ελληνισμός», σ. 137-155. 

 
Περίληψη: Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και το υπάρχον ανέκδοτο λαογραφικό υλικό 
εξετάζεται η χρήση και παρουσία ειδών διατροφής και τροφών στα θρησκευτικά έθιμα της 
Σαμοθράκης. Γίνονται αναφορές σε έθιμα του κύκλου της ζωής (γέννηση – γάμος - θάνατος) 
και του κύκλου του χρόνου, σε σύγκριση με αντίστοιχες εθιμικές μορφές και άλλων 
ελληνικών περιοχών, όπου παρατηρείται εθιμικά καθιερωμένη χρήση τροφών. Η μελέτη 
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στηρίζεται στο καταγραμμένο πρωτογενές λαογραφικό υλικό της Σαμοθράκης, άρα σε 
αρχειακή έρευνα, υλικό το οποίο συμπληρώνεται από τη βιβλιογραφία και μελετάται 
συγκριτικά προς ανάλογες μορφές και εθιμικές χρήσεις της τροφής σε άλλους ελληνικούς 
τόπους, ώστε να διευκρινιστούν τα επιμέρους και να ερμηνευθούν, στα πλαίσια μιας 
ερμηνευτικής λαογραφικής θεώρησης της τελετουργικής χρήσης των τροφών στον ελληνικό 
λαϊκό πολιτισμό. 

 
Αναφορές: Γ. Λεκάκης, Τάματα και αναθήματα. Αθήναι 2001, σ. 363. Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, 
«Λαογραφικά της Γουριάς», Ευεργεσίη. Τόμος χαριστήριος στον Π. Ι . Κοντό 2. Αθήνα 2006, σ. 831 
σημ. 34. Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Δένδρα – φυτά - άνθη στον λαϊκό πολιτισμό των νεωτέρων 
Ελλήνων. Αθήνα 2006, σ. 565-566. Μ. Τσούπη, Η κοινωνική διάσταση της (δια)τροφής στην 
παραδοσιακή κοινότητα. Πάπιγκο Ζαγοριού (19ος - 20ός αι.). Γιάννενα 2007, σ. 177. Μ. Γ. Σέργης, 
Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο (μέσα 19ου αιώνα - 1922): Γέννηση – Γάμος - 
Θάνατος. Αθήνα 2007, σ. 185 σημ. 35. Μαρ. Αντωνίου, Παραδοσιακή διατροφή στην Ελλάδα και 
χρήση λαχανικών και φρούτων από τις αρχές του 20ού αιώνα. Αθήνα 2006 (μεταπτ. διατρ.: Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο), σ. 324. Γ. Λεκάκης, Σαμοθράκη. Η ιερά νήσος, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 401. Κυρ. 
Χρυσού – Καρατζά, «Η ιστορική διαδρομή της τροφής ως πολιτισμικού φαινομένου στον ελλαδικό 
χώρο»,  Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 
1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών 
διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 983 σημ. 64. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες 
του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 
2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 157 σημ. 603, σ. 205 σημ. 797. Ασπ. Μίχα-Λαμπάκη, «Πολιτισμός τροφής 
στη Βοιωτία», Βοιωτική Διαδικτυακή Πολιτισμική Εγκυκλοπαίδεια, στο boeotia. ehw. gr. Μαρ. Βρέλλη-
Ζάχου, Η λαογραφική προσέγγιση της διατροφής. Παραδείγματα από την Ήπειρο. Ιωάννινα 2015, σ. 13. 
Μερ. Βολονάκης, Το πανηγύρι του προφήτη Ηλία του Ψηλού στην Κάλυμνο: λατρεία και παράδοση. 
Αθήνα 2007 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 247. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 96 σημ. 276, σ. 372. 
 

102.  «Λαογραφικά και εθνογραφικά σχόλια στα Κύπρια Έπη», 
Κυπριακαί Σπουδαί 56 (1992), σ. 19-27. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται και σχολιάζονται λαογραφικές πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στα σωζόμενα σπαράγματα των «Κυπρίων Επών», τα οποία ανήκουν στον 
κύκλο της αρχαίας ελληνικής επικής ποίησης, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την 
λαογραφική υπόσταση των κειμένων αυτών. Οι επιμέρους πληροφορίες εξετάζονται 
συγκριτικά, με βάση τα ελληνικά εθνογραφικά παράλληλα, και με τον τρόπο αυτό 
ερμηνεύονται από λαογραφική άποψη, δεδομένου ότι ανάγονται σε επιδράσεις από την 
αρχαία ελληνική λαϊκή παράδοση, η οποία επέδρασε στον ποιητή του κειμένου που 
εξετάζεται εδώ. Συνεπώς πρόκειται για μελέτη ιστορικής λαογραφίας, που αναδεικνύει την 
διαχρονική παρουσία και την εξελικτική πορεία ορισμένων λαογραφικών στοιχείων. 
 
Αναφορές: Α. Βοσκός, Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία 1. Ποίηση. Λευκωσία 1995, σ. 283. Α. Βοσκός, 
Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία 2. Πεζογραφία. Λευκωσία 2002, σ. 357. Ν. Παναγιώτου, Ελλαδίτες 
λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), 
σ. 119. 
 

103.  «Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων πρωτογενούς 
λαογραφικού υλικού από την Κύπρο», Λαογραφική Κύπρος 44 
(1994), σ. 115-126. 

 
Περίληψη: Καταλογογραφούνται εδώ χειρόγραφα πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από 
την Κύπρο, τα οποία δεν υπάρχουν στον προγενέστερο κατάλογο που συνέταξε η Μ. 
Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, και παρέχονται και σχετικοί πίνακες, ώστε το υλικό αυτό να 
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καταστεί χρησιμοποιήσιμο από την λαογραφική έρευνα. Κατατάσσονται κατά τόπους και 
παρουσιάζονται αναλυτικά τα περιεχόμενά τους, μετά από εισαγωγή, στην οποία εκτιμάται η 
αξία τους για την πρόοδο της λαογραφικής έρευνας. Πρόκειται για έναν κατάλογο 
πρωτογενούς υλικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την οργάνωση της αρχειακής, 
όσο και για τη διεξαγωγή νέας επιτόπιας και συμπληρωματικής έρευνας στον λαογραφικά 
πολυσήμαντο κυπριακό χώρο, ώστε το παλαιότερο πρωτογενές λαογραφικό υλικό να 
αξιοποιηθεί καταλλήλως και να χρησιμοποιηθεί από την επιστημονική λαογραφική έρευνα. 
 
Αναφορές: Χρ. Κυπριανού, Πανόραμα Λαογραφίας. Λευκωσία 1995, σ. 43. Μ. Μηλίγκου-
Μαρκαντώνη, «Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1963-1972). Το Αρχείο χειρογράφων συλλογών 
πρωτογενούς ύλης και το Σπουδαστήριο Λαογραφίας (κατάθεση ψυχής)», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης 
Ελληνικής Λαογραφίας 33-34 (2009-2013), σ. 557 σημ. 8, σ. 559 σημ. 18. Ν. Παναγιώτου, Ελλαδίτες 
λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), 
σ. 137. 
 

104.  «Η συμβολή των ελλαδικών λαογραφικών αρχείων στη 
λαογραφική έρευνα των κατεχομένων περιοχών της Κύπρου», 
Φιλολογική Κύπρος (1993), σ. 54-70. 

 
Περίληψη: Καταλογογραφούνται εδώ χειρόγραφα πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από 
την κατεχόμενη Κύπρο, και παρέχονται και σχετικοί πίνακες, ώστε το υλικό αυτό να 
καταστεί χρησιμοποιήσιμο από την λαογραφική έρευνα, αφού έχει όχι μόνον επιστημονική, 
αλλά και προφανή εθνική σημασία. Κατατάσσονται τα χειρόγραφα αυτά κατά τους τόπους 
από τους οποίους προέρχεται η ύλη τους, και παρουσιάζονται αναλυτικά τα περιεχόμενά 
τους, μετά από εισαγωγή, στην οποία εκτιμάται η αξία τους για την πρόοδο της λαογραφικής 
έρευνας. Πρόκειται για έναν κατάλογο πρωτογενούς υλικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
τόσο για την οργάνωση της αρχειακής, όσο και για τη διεξαγωγή νέας επιτόπιας και 
συμπληρωματικής έρευνας στις αναφερόμενες κατεχόμενες κυπριακές περιοχές. 
 
Αναφορές: Ν. Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 
(διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 140. 
  

105.  «Σύγχρονα λαογραφικά και μορφές αστικής λαογραφίας», 
Φιλολογική Κύπρος (1993), σ. 129-137. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένα στοιχεία αστικής λαογραφίας, κυρίως από το λεκανοπέδιο 
Αττικής, ως μικρή συμβολή στην μελέτη της σύγχρονης και νεωτερικής λαογραφίας μας. 
Πρόκειται για μέρος μιας ευρύτερης έρευνας, που αφορά κυρίως την λαϊκή αστική 
θρησκευτικότητα, και το παραδοσιακό υπόβαθρο της καθημερινής ζωής στην ελληνική πόλη, 
με παραδείγματα που προέρχονται κυρίως από τον αστικό χώρο του λεκανοπεδίου Αττικής. 
Από την μελέτη προκύπτουν στοιχεία για την εξέταση της αστικής και της νεωτερικής 
λαογραφίας μας, η οποία τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και περισσότερο τη σύγχρονή 
μας επιστημονική λαογραφική έρευνα, όπως προκύπτει και από την μελέτη της σχετικής 
ελληνικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 
Αναφορές: Γ. Χ. Κούζας, «Αστική Λαογραφία: θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική διαδρομή - 
θεματολογία. Από τη μελέτη των ‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των σύγχρονων 
μεγαλουπόλεων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: 
Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 143 σημ. 253. Γαρ. Θεοδωρίδου, «Η 
σημασία του χώρου στη σύγχρονη Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 
492 σημ. 20. Γ. Χ. Κούζας, Οι ζητιάνοι στον αστικό χώρο. Μελέτη μιας περιθωριακής ομάδας στο Δήμο 
Περιστερίου. Λαογραφική εξέταση. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 69 σημ. 197, σ. 516. Ν. 
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Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 (διδ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 140. 
 

106.  «Παραδοσιακές μεταμφιέσεις του Δωδεκαημέρου στην περιοχή 
των Φαρσάλων», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 25 (1994), σ. 39-47 [= 
Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Φαρσαλινών Σπουδών. Λάρισα 1994, σ. 142-
152]. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το έθιμο των μεταμφιέσεων και των αγερμών, κατά την περίοδο των 
εορτών του Δωδεκαημέρου, στα χωριά και τους οικισμούς της περιοχής των Φαρσάλων, με 
βάση το σχετικό ανέκδοτο λαογραφικό υλικό, και διατυπώνονται συγκρίσεις προς ανάλογες 
εθιμικές μορφές άλλων περιοχών του ελληνικού χώρου. Με βάση το υπάρχον πρωτογενές 
λαογραφικό υλικό της περιοχής, αλλά και την υπάρχουσα ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, 
διατυπώνονται απόψεις για την ερμηνευτική θεώρηση των τελετουργιών αυτών, στα πλαίσια 
των μεταμφιέσεων του Δωδεκαημέρου, όπως αυτές συναντώνται σε ολόκληρη τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνεπώς πρόκειται για μια ακόμη ψηφίδα στη διαδικασία 
αποτύπωσης και μελέτης των τελετουργικών μεταμφιέσεων του Δωδεκαημέρου στον 
ελληνικό πολιτισμικό χώρο, που έρχεται να προστεθεί στην υπάρχουσα για το ζήτημα 
βιβλιογραφία. 
 
Αναφορές: Μ. Ζωγράφου, Ο χορός στην ελληνική παράδοση. Αθήνα 1999, σ.238. 
 

107.  «Δημώδεις ιστορικές παραδόσεις από τη Δυτική Μακεδονία», 
Μακεδονικά 28 (1991-1992), σ. 502-510. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται δημώδεις ιστορικές παραδόσεις από χωριά της Δυτικής 
Μακεδονίας, και εξετάζονται από θεματολογική άποψη, με βάση τα διηγηματικά θέματα που 
περιέχουν. Με βάση αυτό το υλικό διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για τη σχέση της 
ιστορίας με τη λαογραφία, ως συνέχεια του σχετικού επιστημονικού διαλόγου, καθώς οι 
παραδόσεις που εξετάζονται εδώ αφορούν κυρίως ίδρυση οικισμών ή χωριών, αλλά και την 
απήχηση στο λαό ορισμένων ιστορικών γεγονότων, άρα αφορούν την πρόσληψη της 
ιστορικής συγκυρίας από τον λαό, και τον τομέα της προφορικής ιστορίας, που τα τελευταία 
χρόνια αποτελεί ένα από τα ερευνητικά ζητούμενα της λαογραφίας. Οι παραδόσεις αυτές 
λοιπόν προσφέρουν πληροφορίες τόσο για την τοπική μικροϊστορία, όσο και για την 
πρόσληψη των δεδομένων της από τους ανθρώπους του λαού. 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Γεώργιος Σχολάριος - Γεννάδιος Β΄. Εθνοϊστορική μελέτη. Αθήνα 1996, 
σ.111. Μ. Γ. Σέργης, Λαογραφικά των εκλογών (1920-1981) από ένα ναξιώτικο χωριό. Αθήνα 1998, σ. 
115. Γ. Π. Τσότσος, Γαλατινή Βοΐου Κοζάνης. Θεσσαλονίκη 1998, σ. 324, 503. Δημ. Ράπτης, «Λαός 
και λαϊκός πολιτισμός, η ιστορικότητα των λαογραφικών φαινομένων, η πρόσληψη και μυθοποίηση 
του παρελθόντος», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: 
Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 395 σημ. 89. Δημ. Ράπτης, «Η 
παιδαγωγική και διδακτική σημασία των λαϊκών αφηγήσεων στη σύγχρονη μαθησιακή διαδικασία», 
Παιδαγωγική – Θεωρία και Πράξη 2 (2008), σ. 145 σημ. 32, σ. 150. Ευαγγ. Ράπτου, Οι γυναίκες στη 
λαϊκή θεραπευτική (δημώδης ιατρική). Ρόδος 2009 (πτυχ. εργασία – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών / Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής), σ. 206. Γ. Π. Τσότσος, 
Ιστορική γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας. Το οικιστικό δίκτυο 1405 – 17ος αιώνας. Θεσσαλονίκη 
2011, σ. 524. 
 

108.  «Παρατηρήσεις με αφορμή λευκαδική παράδοση (Πολίτης αρ. 58) 
και τον αρχαίο κυπριακό μύθο της Δημώνασσας», Στασίνος 10 
(1989-1993), σ. 305-310. 
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Περίληψη: Στη μελέτη αυτή ανιχνεύονται οι ρίζες μιας παράδοσης από την Λευκάδα, που 
δημοσίευσε αλλά δεν σχολίασε ο Νικόλαος Πολίτης στο γνωστό έργο του για τις παραδόσεις 
του ελληνικού λαού, στον αρχαίο κυπριακό μύθο για την βασίλισσα Δημώνασσα, της νόμους 
της και την τήρησή της, που παραδίδουν συγγραφείς της ύστερης αρχαιότητας. Πρόκειται για 
λογοτεχνική διασκευή και απόδοση αρχαίων λαϊκών μύθων, οι οποίοι παραλλήλως 
επιβίωσαν και στη λαϊκή παράδοση, και αναφέρονται σε μοτίβα όπως ο σεβασμός προς το 
βόδι που χρησιμοποιείται στο όργωμα, ή περιπτώσεις βασιλοκτονίας. Πίσω από τους μύθους 
αυτούς υποκρύπτονται τελετουργικές πρακτικές, οι οποίες ανάγονται σε αρχαιότατα 
στρώματα αντιλήψεων και νοοτροπιών, σε αρχαϊκά μοτίβα, που παραλλήλως παρουσιάζουν 
και διάδοση σε διάφορους λαούς πολλών περιοχών της γης. 
 
Αναφορές: Byzantinische Zeitschrift 89 (1996), σ. 203. Στ. Λαμπάκης, «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή 
βιβλιογραφία», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 48 (1990-1993), σ. 454. L’ Anneé 
Philologique 64 (1993), σ. 175. Α. Βοσκός, Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία 3. Πεζογραφία. Λευκωσία 
2002, σ. 76 σημ. 27. Ανδρ. Βοσκός, «Εισαγωγή στην αρχαία κυπριακή πεζογραφία και ιατρική (με 
έμφαση στις δυνατότητες αξιοποίησης στα διδακτικά προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης)», 
Πρακτικά ΙΔ΄ Συμποσίου Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας «Αρχαία κυπριακή πεζογραφία και 
δημιουργική αξιοποίησή της». Λευκωσία 2010,  σ. 20 σημ. 36. 
 

109.  «Η παραδοσιακή ελληνική κοινότητα και οι μηχανισμοί 
κοινωνικού ελέγχου», Εμβόλιμον 20 (1993-1994), σ. 89-93. 

 
Περίληψη: Στο μελέτημα αυτό διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για την λειτουργικότητα 
της παραδοσιακής κοινότητας ως μηχανισμού ελέγχου της συμπεριφοράς και των 
νοοτροπιών των κατοίκων που ζουν στα πλαίσιά της και εξαρτώνται απολύτως από αυτήν, 
για την φυσική και κοινωνική επιβίωσή τους. Οι μηχανισμοί αυτοί δεν έχουν συστηματικά 
μελετηθεί από την κοινωνική λαογραφία, αν και ουσιαστικά προσδιορίζουν τους τρόπους 
ύπαρξης και δράσης του ανθρώπου του λαού στους κοινωνικούς σχηματισμούς του, αλλά και 
τους τρόπους και τις εκφράσεις πολιτισμικής δημιουργίας, όπως αυτή αποτυπώνεται σε μια 
σειρά εθίμων και τελετουργιών του κοινωνικού και του πνευματικού βίου του λαού μας. 
 

110.  «Comments on an ancient Greek proverb», Πλάτων 45 (1993), σ. 
79-81. 

 
Περίληψη: Σχολιάζεται μία παροιμία που παραδίδεται από τις αρχαίες πηγές, παρατίθενται 
οι σωζώμενες παραλλαγές της και τα νεοελληνικά παράλληλά της, ώστε να πάρει τη θέση 
που της αρμόζει στο ελληνικό παροιμιολογικό υλικό. Πρόκειται για μια ακόμη περίπτωση 
συγκριτικής μελέτης αρχαίου και νεοελληνικού παροιμιακού υλικού, που εντάσσεται στην 
επιστημονική προσπάθεια για την μελέτη των παροιμιών συγχρονικά και διαχρονικά, αλλά 
και για την συμπλήρωση ενός corpus των ελληνικών παροιμιών, όπου θα αποτυπώνεται και 
η διαχρονική τους εξέλιξη και πορεία. Η πορεία αυτή προωθήθηκε σημαντικά από τον Δ. Σ. 
Λουκάτο και συνεχίζεται ως μέρες μας, ώστε η παρούσα μελέτη να αποτελεί κομμάτι αυτής 
της επιστημονικής προσπάθειας. 
 
Κρίσεις: L’ Anneé Philologique 64 (1993), σ. 175. 
 
Αναφορές: Mass. Ornaghi, «Le Performances di Egemone Φακή: Potenzialità Ironiche di un 
Soprannome ‘Edibile’», Aevum Antiquum 4 (2004), σ. 466. 
 

111.  «Σαμιακά λαογραφικά και παλαιογραφικά σύμμεικτα Ι», Σαμιακή 
Επιθεώρηση 42 (1994), σ. 253-261. 
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Περίληψη: Δημοσιεύονται και σχολιάζονται εδώ κείμενα και πληροφορίες από έγγραφα και 
χειρόγραφους κώδικες που προέρχονται ή αναφέρονται στη Σάμο, την ιστορία και τον 
πολιτισμό της, ως μικρή συμβολή στην ιστορική διάσταση και στη διαχρονική έρευνα του 
λαϊκού πολιτισμού του νησιού. Η Σάμος διαθέτει έναν σημαντικό πλούτο χειρόγραφων και 
επιγραφικών μαρτυριών, στις οποίες υπάρχουν πληροφορίες για την ιστορία και τον 
πολιτισμό του νησιού. Η παρούσα μελέτη εντάσσεται σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια 
ανάδειξης και επιστημονικού υπομνηματισμού μέρους του υλικού αυτού, αλλά και στην 
προσπάθεια για καταλογογράφηση των ποικίλων παλαιογραφικών πηγών ναών, μονών και 
ιδιωτικών αρχείων της Σάμου. 
 
Αναφορές: Αλ. Σαββίδης, «Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδος της σαμιακής ιστορίας», Σαμιακές 
Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 37 σημ. 38. Γ. Βοϊκλής, «Σαμιακή Επιθεώρηση (1963-1996). Το χρονικό 
της μεταπολεμικής πνευματικής πορείας της Σάμου όπως καταγράφηκε στις σελίδες της», Μεθόριος 
του Αιγαίου 50 (2013), σ. 44. 
 

112.  «Archaeological findings and popular traditions of Greek people 
(Byzantine and post Byzantine periods)», Δίπτυχα 6 (1994-1995). 
Μνήμη Bruno Lavagnini , σ. 109-119. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ παραδόσεις του ελληνικού λαού που αναφέρονται σε λαϊκές 
αντιλήψεις για τα αρχαιολογικά ευρήματα, και στον τρόπο με τον οποίο ο παραδοσιακός 
άνθρωπος ερμήνευε τα υλικά κατάλοιπα της αρχαιότητας, από τυχαία ευρήματα ή 
οργανωμένες αρχαιολογικές ανασκαφές. Γίνονται συγκρίσεις με ανάλογες πληροφορίες 
πηγών της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου και εξάγονται συμπεράσματα για τις 
βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν στον σχηματισμό των συγκεκριμένων παραδόσεων. 
Ουσιαστικά πρόκειται για συνέχεια παλαιότερης ανάλογης μελέτης του Ι. Θ. Κακριδή, 
σχετικής με την θέση των αρχαίων Ελλήνων στο νεοελληνικό λαϊκό πολιτισμό, όπου 
αναδεικνύονται και νέες περιπτώσεις σχετικών παραδόσεων και διηγήσεων, που δεν είχαν 
επισημανθεί και προβληθεί στην παλαιότερη εκείνη μελέτη, ώστε να οδηγηθούμε σε μια 
συνολικότερη και λαογραφικότερη μελέτη του ζητήματος. 
 
Κρίσεις: Byzantion 68: 2 (1998), σ. 549 [P. Yiannopoulos] 
 
Αναφορές: Byzantinische Zeitschrift 90 (1997), σ. 257. W. Ruggierri, Orientalia Christiana Periodica 
62 (1996), σ. 435. Τ. Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Δεκαπέντε χρόνια βυζαντινολογικής 
βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991-2005). Αθήνα 2008, σ. 380 αρ. 3220. Tax. Kolias – Tr. Maniati-
Kokkini, Quinze Ans de Bibliographie Byzantine en Grece (1991-2005). Athenes 2008, σ. 375. 
 

113.  «Κύπρος: ιστορικές τύχες και παραδοσιακός πολιτισμός. Το 
αμφίδρομο μιας σχέσης», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 37 (1994), σ. 12. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται, με βάση ορισμένα παραδείγματα, οι σχέσεις ανάμεσα στις 
ιστορικές περιπέτειες και διαδρομές της Κύπρου και στις επιμέρους εκδηλώσεις του 
πλούσιου λαϊκού πολιτισμού του νησιού, ως συμβολή στην ιστορική μελέτη της κυπριακής 
λαογραφίας. Ο κυπριακός λαϊκός πολιτισμός αποτελεί αντανάκλαση της ιστορικής διαδρομής 
της Κύπρου και των κατοίκων της, δεδομένου ότι οι εκάστοτε ιστορικές συγκυρίες 
διαμόρφωσαν και το πολιτισμικό πρόσωπο του νησιού, και φυσικά και του λαϊκού 
πολιτισμού του. Κι αυτή η αμφίδρομη διαδρομή ανιχνεύεται στην παρούσα μελέτη, με βάση 
ορισμένα και συγκεκριμένα παραδείγματα από την κυπριακή λαογραφία. 
 

114.  «Όψεις της παραδοσιακής λαϊκής ιατρικής και κτηνιατρικής των 
Ελλήνων Πομάκων», Θρακικά 8 (1993), σ. 33-55.  
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Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται παραδοσιακές ιατρικές και κτηνιατρικές 
αντιλήψεις και πρακτικές των Πομάκων, που κατοικούν στα πομακοχώρια του νομού 
Ξάνθης, με βάση το σχετικό ανέκδοτο λαογραφικό υλικό και τα πορίσματα ειδικής επιτόπιας 
έρευνας. Γίνονται συγκρίσεις με ανάλογα δεδομένα της βιβλιογραφίας για διάφορους 
ελληνικούς τόπους και εξάγονται συμπεράσματα για το παραδοσιακό πολιτισμικό σύστημα 
των Πομάκων, που ζουν στην ελληνική Θράκη. Μέσα από τις εθιμικές και τελετουργικές 
πρακτικές που μελετώνται εδώ ανιχνεύεται η σχέση του ανθρώπου του λαού με τη λαϊκή 
επιστήμη, αλλά και με το δίπολο υγεία – ασθένεια, και τη διαχείριση της τελευταίας από τον 
παραδοσιακό λαϊκό πολιτισμό, τόσο στο επίπεδο των ανθρώπων, όσο και σε εκείνο των 
ζώων, που συνόδευαν πάντα την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη παραγωγική 
δραστηριότητα. 
 
Αναφορές: Π. Κυρανούδης, «Οι Πομάκοι και η γλώσσα τους», Ελληνική Διαλεκτολογία 5 (1996-1998), 
σ. 185. Χαρ. Πασσαλής, Νεοελληνικές λαϊκές επωδές. Μορφολογικά χαρακτηριστικά και εθνογραφικές 
καταγραφές. Θεσσαλονίκη 2000 (διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 325. Αθ. Βελέντζας, «Νεοελληνικά τοπωνύμια», 
στο βιβλίο Άγγ. Παπαδημητρίου - Θ. Βελέντζας, Τιθόρα Ι. Ιστορικές και αρχαιολογικές μελέτες. Αθήνα 
1994, σ. 25 σημ. 20, 24. Ν. Θ. Κωνσταντινίδης, Η πομακική πολιτισμική μονάδα στην ελληνική Θράκη 
από άποψη Παρευξεινίων Σπουδών. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, γλώσσα, ταυτότητα. Κομοτηνή 
2007, σ. 104 σημ. 105. Ν. Κωνσταντινίδης, «Η πομακική πολιτισμική ενότητα στην ελληνική Θράκη. 
Σύντομη επισκόπηση ιστορίας, γλώσσας και ταυτοτήτων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης - Παν. 
Τζουμέρκας (επιμ.), Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη 1. Αλεξάνδρεια 
2008, σ. 287 σημ. 37. Κ. Ζαφείρης, Συγκριτική ανάλυση των βιολογικών και κοινωνικών δομών 
απομονωμένων πληθυσμών του Ν. Ροδόπης. Κομοτηνή 2006 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 72, σ. 509. Φ. 
Μαλκίδης, «Βιβλιογραφία για τους Πομάκους», pomakohoria.blogspot.com. Φ. Μαλκίδης, 
«Βιβλιογραφία για τους Πομάκους», malkidis. blogspot. com. «Βασική βιβλιογραφία για τους 
Πομάκους», natpresh. blogspot. com. «Βιβλιογραφία για τη γλώσσα, την ιστορία και την παράδοση των 
Πομάκων», olympia.gr. Χαρ. Πασσαλής, Νεοελληνικές επωδές. Η δύναμη του άρρητου λόγου στην 
ελληνική παράδοση. Θεσσαλονίκη 2016, σ. 400. 
 

115.  «A contribution to the study of influences of Christian upon 
Moslem customs in popular worship», Journal of Oriental and 
African Studies 5 (1993), σ. 75-89. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται οι επιδράσεις του ορθόδοξου χριστιανικού 
λατρευτικού τυπικού πάνω στη μουσουλμανική λαϊκή λατρεία, σε περιπτώσεις 
συγκατοίκησης χριστιανικών και μουσουλμανικών πληθυσμών (Θράκη, Μικρά Ασία κ.λπ.). 
Διαπιστώνεται, μέσα από μια σειρά παραδειγμάτων, ότι οι επιδράσεις είναι πάντοτε από την 
χριστιανική προς την μουσουλμανική πλευρά, γεγονός που αποδίδεται στο χριστιανικό 
παρελθόν πολλών από τους πληθυσμούς που σήμερα ανήκουν στο ισλάμ, αλλά και στην 
έλλειψη λαμπρού τελετουργικού της μουσουλμανικής θρησκείας, με βάση το ότι ο 
παραδοσιακός άνθρωπος παρουσιάζει μια ιδιαίτερη έφεση προς την τελετουργική 
λαμπρότητα. Τα παραδείγματα μέσω των οποίων οριοθετούνται οι ερμηνευτικές αυτές 
προσεγγίσεις προέρχονται κατά κύριο λόγο από τομ θρακικό και τον μικρασιατικό χώρο. 
 
Σημείωση: Σχετική είναι και η μελέτη «Christian orthodox and moslem popular religious 
customs: a study of influences and practices», Γρηγόριος ο Παλαμάς 78 (1995), σ. 805-814, η 
οποία παρουσιάζει της επικαλύψεις με την παραπάνω μελέτη, χωρίς ωστόσο το περιεχόμενό της 
να ταυτίζεται πλήρως. 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Ο Ζακύνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος και ο λαϊκός πολιτισμός του 16ου 
αι. Αθήνα 2000, σ. 197-198. Ν. Κόκκας, «Γλώσσα και ποίηση στα πομάκικα δημοτικά τραγούδια», στο 
Αλή Ρόγκο, Πομάκικα δημοτικά τραγούδια της Θράκης 1. Ξάνθη 2002, σ. 60. Φ. Ασημακόπουλος, «Οι 
εικόνες της μειονότητας στη Θράκη», Πρακτικά Συνεδρίου «Μειονότητες στην Ελλάδα». Αθήνα 2004, 
σ. 83 σημ. 10. Γ. Β. Νικολάου, Εξισλαμισμοί στην Πελοπόννησο από τα μέσα του 17ου αιώνα έως το 
1821. Αθήνα 2006, σ. 114. Μανόλης Γ. Σέργης, Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός πολιτισμός τον 16ο 
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αιώνα: η περίπτωση του Παχωμίου Ρουσάνου. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 268. Au. Glazer, «Clothing, 
Jewelery and Make-up», στον τόμο Encyclopedia of Jews in the Islamic World 1. Leiden: E. J. Brill 
2010, σ. 647. Τ. Κωστόπουλος, Το «Μακεδονικό» της Θράκης. Κρατικοί σχεδιασμοί για τους Πομάκους 
(1956-2008). Αθήνα 2009, σ. 313. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού 
κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), 
σ. 95-96 σημ. 329, σ. 114 σημ. 400, σ. 132 σημ. 488, σ. 236 σημ. 911, σ. 271 σημ. 1008. Στ. 
Καράμπελας, Η λατρεία του αγίου Γεωργίου στον ελλαδικό χώρο. Κομοτηνή 2016, σ. 22 σημ. 36, σ. 43. 
P. G. Papadimitriou, «(Trans)forming group identities among the Rhodopes’ Pomaks in the first decade 
of the 20th century. A historical perspective», Balkan Studies 45: 2 (2004), σ. 216 σημ. 25. Haida 
Karčić, «Islam na Balkanu. Selektivna Bibliografija – 1980-1999», στον τόμο Fikret Karčić (επιμ.)., 
Muslimani Balkana. “Istočno Pitanje” u XX. Vijeku. Sarajevo 2014, σ. 234. W. Puchner, Performanz 
und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 123 
σημ. 416, σ. 520. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1040. 
Is. Dépret, «‘Hérésie’, orthodoxie et nationalism: usages de l’ Islam hétérodoxe en Grèce», στον τόμο 
Chr. Brouwer – Guil. Due – Anja Van Rompaey (επιμ.), Hérésies: une construction d’ identities 
religieuses. Bruxelles 2015: Universite de Bruxelles – Problems d’ Histoire des Religions, σ. 247 shm. 
64. Vas. N. Makrides, Hellenic Temples and Christian Churches. A concise History of the Religious 
Cultures of Greece from Antiquity to the Present.New York – London:  New York University Press 
2009, σ. 290 σημ. 72. Γ. Β. Νικολάου, «Εξισλαμισμοί και εκχριστιανισμοί στην Πελοπόννησο από τα 
μέσα του 17ου αιώνα έως το 1716 (προβλήματα έρευνας – τα πρώτα συμπεράσματα)», Βαλκανικά 
Σύμμεικτα 7 (1995), σ. 47 σημ. 46. Παν. Παπαδημητρίου, Ανθολόγιο πομακικών τραγουδιών της 
Ελλάδας. Θεσσαλονίκη 2010, σ. 33 σημ. 16. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 385. 
 

116.  «Η συμβολή των λαογραφικών δεδομένων στη διερεύνηση του 
προβλήματος της ερημώσεως της Σάμου (15ος - 16ος αι.)», Πρακτικά 
ΙΔ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη 1994, σ. 145-
169. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή συγκεντρώνονται οι λαογραφικές ενδείξεις (τοπωνύμια, 
παραδόσεις, έθιμα, στοιχεία της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς κ.λπ.) γύρω από 
την υποτιθέμενη ερήμωση της Σάμου κατά τον 15ο αιώνα, και τον ανοικισμό της στα τέλη 
του 16ου αιώνα. Με συνεκτίμηση ιστορικών, λαογραφικών και περιηγητικών πηγών 
υποστηρίζεται ότι δεν υπήρξε ερήμωση αλλά αραίωση του πληθυσμού, χωρίς να επέλθη 
διάλυση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού. Το ιστορικό αυτό πρόβλημα είναι κρίσιμο 
και για την μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου, καθώς μπορεί να ερμηνεύσει πολλές 
από τις ποικιλότητες και τις ετερομορφίες που παρατηρούνται ανάμεσα σε διάφορα χωριά 
του νησιού, και προσφέρει μια σταθερή βάση για την ιστορική προσέγγιση και πλαισίωση 
των βασικότερων εκδηλώσεων του σαμιακού λαϊκού πολιτισμού. 
 
Kρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 89 (1996), σ. 239-240 [T. Kolias] 
 
Αναφορές: Αλ. Σαββίδης, «Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδος της σαμιακής ιστορίας», Σαμιακές 
Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 32, 34. Αλ. Σαββίδης, «Προβλήματα σχετικά με τις μουσουλμανικές 
επιδρομές στη Σάμο κατά τον μεσαίωνα», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια 
μέχρι σήμερα» 1. Αθήνα 1998, σ. 157, σ. 158. Αλ. Σαββίδης, Βυζαντινά, τουρκικά, μεσαιωνικά. Αθήνα 
2002, σ. 263, σ. 264. Ευ. Μπαλτά, «Σουσάμι άνοιξε», Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 100. Χ. 
Κουτελάκης, «Το ανέκδοτο χφ. GE.F.F.13731 της βιβλιοθήκης του Παρισιού και η Σάμος», Σαμιακές 
Μελέτες  3 (1997-1998), σ. 192, 200, 203, 223. Χ. Κουτελάκης, «Δύο βυζαντινές μαρμάρινες 
ψευδοσαρκοφάγοι στη βρύση του χωριού Κουμέϊκα Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 29, 
σ. 32. Σ. Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο. Θεσσαλονίκη 2002, σ. 15, σ. 28, σ. 39, σ. 222. 
Σ. Λαΐου, Πτυχές του οικονομικού και κοινωνικού βίου της Σάμου ως βακουφίου. Θεσσαλονίκη 2000 
(διδ. διατρ.), σ. 14, σ. 33, σ. 34, σ. 279. Στ. Κεκρίδης, «Ο κώδικας της ιεράς και πατριαρχικής μονής 
της Ζωοδόχου Πηγής της Νέας, της κατά τους Αγιάδες», Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 323. Chr. 
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Mandruzzato, Samos Bizantina (V - XV sec.). Universita di Udine 2000, σ. 26, 137. Chr. Mandruzzato, 
«Samos Bizantina (V - XV sec.)», Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 46, σ. 82. Andr. Falangas, 
«Jacques Diassorinos et Jacques Vassilikos. Dans la vision de l’ historiographie Grecque», Inchinare 
Lui P. Nasturel la 80 de ani. Braila 2003, σ. 166-167, σημ. 33. Τ. Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη 
(επιμ.), Δεκαπέντε χρόνια βυζαντινολογικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991-2005). Αθήνα 2008, σ. 
380 αρ. 3217. Ev. Balta, «Peuple et production», Journal of Ottoman Studies 19 – 20 (1999), σ. 23 
σημ. 43. Αλ. Σταθακιός, Παράδοση και εκμοντερνισμός στη σαμιακή κοινωνία. Σάμος 2000 (μεταπτ. 
διατρ.: Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ), σ. 12 σημ. 47, σ. 13 σημ. 55, σ. 15 σημ. 58, σ. 95. Ev. Balta, 
«Açil Susam Açil», Osmanli Araștirmalari 19 (1999), σ. 23 σημ. 43. Tax. Kolias – Tr. Maniati-
Kokkini, Quinze Ans de Bibliographie Byzantine en Grece (1991-2005). Athenes 2008, σ. 375. I. 
Medvedev, «Die Russen als ‘Heiliges Volk’ aus der Sicht Konstantinopels im 14. Jahrhundert», στο 
Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit. Referate des Internationalen Symposions zu Ehrer Herbert 
Hungers (Wien, 30. Novembers – 3. Dezember 1994). Wien 1996 (Tabulae Imperii Byzantini 8 – 
Denschriften der philosophisch-historischen Klasse, αρ. 241), σ. 19. 
 

117.  «Το γεγονός της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως στο χώρο της 
ελληνικής λαογραφίας», στο Ευ. Χρυσός (επιμ.), Η άλωση της 
Πόλης. Αθήνα 1994 (β΄ έκδοση: 1999), εκδ. Ακρίτας, σ. 269-292, 
373-376. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η θέση του ιστορικού γεγονότος της αλώσεως της 
Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους, το 1453, στον ελληνικό έντεχνο λαϊκό λόγο, 
δηλαδή σε παραδόσεις και δημοτικά τραγούδια του ελληνικού λαού, οι πηγές και τα μοτίβα 
που αυτά περιέχουν και οι ιδέες που εκφράζουν σχετικά με την αναμενόμενη, από τον λαό, 
μελλοντική εθνική αποκατάσταση, που στήριξαν το Γένος κατά την περίοδο της οθωμανικής 
κυριαρχίας. Μεγάλο μέρος του υλικού στο οποίο η μελέτη στηρίζεται προέρχεται από την 
παλαιότερη σχετική βιβλιογραφία, τα δεδομένα της οποίας αντιμετωπίζονται υπό νέο 
ερμηνευτικό πρίσμα, ώστε να τονιστούν ορισμένες πτυχές των υποκρυπτόμενων στα 
τραγούδια και τις παραδόσεις αυτές ιδεολογιών, οι οποίες με τη σειρά τους διαφωτίζουν και 
σχετικά με σημαντικές πτυχές της ελληνικής λαϊκής ιδεολογίας, στη διαχρονική τους 
υπόσταση. 
 
Αναφορές: Β. Καραμανωλάκης - Π. Στάθης, «Ιστορίες για την άλωση στον πρώτο αιώνα του 
ελληνικού βασιλείου», στο Τ. Κιουσοπούλου (επιμ.), 1453. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η 
μετάβαση από της μεσαιωνικούς της νεώτερους χρόνους. Ηράκλειο 2005, σ. 254 σημ. 58. Byzantinische 
Zeitschrift 88 (1995), σ. 207. Σ. Γιαννούλη, Ο θρύλος της Κόκκινης Μηλιάς στην ελληνική παράδοση. 
Κομοτηνή 1997, σ. 17 σημ. 6-8, σ. 28. Αιμ. Ιωαννίδου, Η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μια 
συνθετική καταγραφή. Αθήνα 2000, σ. 103, σ. 109, σ. 110, σ. 112, σ. 113. Αλ. Πολίτης, Το δημοτικό 
τραγούδι. Ηράκλειο 2010, σ. 352 σημ. 1. Γ. Ανδρειωμένος, Πάλι με χρόνια με καιρούς … Λογοτεχνία, 
λαογραφία και εθνική ιδεολογία (η εξέλιξη ενός μοτίβου). Αθήνα 2011, σ. 38 σημ. 49. Νεκ. Σκάγκος, 
«Ο Αγιαννάκης στη Βίγλα», Η Φάρις 4: 55 (2011), σ. 10 σημ. 44. Αρ. Δουλαβέρας, «Ξαναγυρίζοντας 
στους τραπεζούντιους θρήνους για την άλωση της Πόλης», στο Επιτροπή Ποντιακών Μελετών – Στέγη 
Κειμηλίων του Ελληνισμού του Πόντου, 1461-2011. Πεντακόσια πενήντα χρόνια από την άλωση της 
Τραπεζούντας. Επετειακό Λεύκωμα. Αθήνα 2011, σ. 133 σημ. 5,  σ. 135 σημ. 13, 22. Αρ. Δουλαβέρας, 
Μελετήματα για το δημοτικό τραγούδι. Θεσσαλονίκη 2013, σ. 169 σημ. 5, σ. 172-173 σημ. 16, σ. 174 
σημ. 26, σ. 190. Ana Isabel Fernandez Galvin, «Tradiciones y leyendas populares en los Trenos por 
Constantinopla», στον τόμο E. Motos Guirao – M. Morfakifis-Filaktos  (εκδ.), Constantinopla. 550 
anos de su caida 2. La caida. Granada 2006, σ. 367 σημ. 12. Rosario García Ortega - Ana Isabel 
Fernández Galvín (εκδ.), Trenos por Constantinopla. Estudio preliminary, texto griego, traducción, 
notas y commentaries. Granada 2003, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, σ. 291. 
Cesar Garcia Alvarez, «Mito, poesia y escatologia en la fundacion y caida de Constantinopla (para una 
poetica de los espacios de Bizancio)», στον τόμο E. Motos Guirao – M. Morfakifis-Filaktos  (εκδ.), 
Constantinopla. 550 anos de su caida 1. Constantinopla Bizantina. Granada 2006, σ. 56 σημ. 8. Ευθ. 
Τσιγγελίδου, Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως κατά τον ιστορικό Λαόνικο Χαλκο(κο)νδύλη. 
Θεσσαλονίκη 2010 (μεταπτ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 91 σημ. 242 – Αρ. Βασιλείου, Τρυγών η φιλέρημος. Το 
θέατρο του Αλεξάνδρου Μωραϊτίδη και η αναζήτηση της καλλιτεχνικής και εθνικοθρησκευτικής 
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ταυτότητας στο τελευταίο τέταρτο του 19ου και το πρώτο του 20ού αιώνα. Ηράκλειο 2015, σ. 187 σημ. 
205, σ. 312 σημ. 738, σ. 323 σημ. 788, σ. 381. Δημ. Γεωργακόπουλος, Ο βίος και το έργο του λόγιου 
κωδικογράφου Μιχαήλ Αποστόλη (1420 / 22 – 1478). Συμβολή στη μελέτη της γραμματείας και της 
παιδείας του τέλους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ιωάννινα 2009 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων), σ. xxv, σ. 199 σημ. 25. Eusebi Ayensa i Prat, Στις εσχατιές της θάλασσας. Ισπανο-
ελληνικές λαογραφικές συγκριτικές μελέτες. Αθήνα 2018, σ. 166 σημ. 14. Eusebi Ayensa i Prat, «Ένα 
δημώδες καταλανικό τραγούδι για την άλωση της Πόλης», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos 
Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ 
/ Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 72 σημ. 14. 
 

118.  «Όψεις της καθημερινής ζωής στην Τραπεζούντα του 14ου αιώνα. 
Η μαρτυρία του Ωροσκοπίου της Τραπεζούντος (1336)», Αρχείον 
Πόντου 45 (1994), σ. 18-36. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται οι πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στον Πόντο του 14ου 
αιώνα, οι οποίες περιέχονται σε ένα δημώδες βυζαντινό αστρολογικό κείμενο, γνωστό ως 
«Ωροσκόπιο της Τραπεζούντας», μελετώνται με βάση τα υπάρχοντα ανάλογα και τη σχετική 
βιβλιογραφία, και εξάγονται συμπεράσματα για ορισμένες πτυχές της ποντιακής λαογραφίας 
κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο. Πρόκειται για τη λαογραφική μελέτη μιας ακόμη 
δημώδους μεσαιωνικής πηγής, η οποία παρότι είχε δημοσιευθεί δεν είχε τύχει συστηματικής 
λαογραφικής αξιοποιήσεως, αν και είχε τροφοδοτήσει σποραδικά ορισμένες λαογραφικές 
μελέτες. Στην παρούσα μελέτη το κενό αυτό συμπληρώνεται, και η σχετική ποντιακή 
λαογραφία ενημερώνεται με την λαογραφική εξέταση μιας σημαντικής πηγής. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 88 (1995), σ.282 αρ. 1087 [Ap. Karpozelos] 
 

Αναφορές: Αλ. Σαββίδης - Στ. Λαμπάκης, «Δεύτερο συμπλήρωμα στη Γενική Βιβλιογραφία περί του 
Βυζαντινού Πόντου», Αρχείον Πόντου 47 (1996-1997), σ. 346. Αλ. Σαββίδης, Οι Μεγάλοι Κομνηνοί 
της Τραπεζούντας και του Πόντου. Ιστορική επισκόπηση της βυζαντινής αυτοκρατορίας του 
μικρασιατικού Ελληνισμού (1204 – 1461). Αθήνα 2005, σ. 168, σ. 194. Rivista di Studi Bizantini e 
Neoellenici 31 (1995), σ. 315. Μ. Γ. Σέργης, Ο Ζακύνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος και ο λαϊκός 
πολιτισμός του 16ου αι. Αθήνα 2000, σ. 199. Μανόλης Γ. Σέργης, Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός 
πολιτισμός τον 16ο αιώνα: η περίπτωση του Παχωμίου Ρουσάνου. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 268. 
Ostkirchische Studien 52 (2003), σ. 381. Τ. Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Δεκαπέντε χρόνια 
βυζαντινολογικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991-2005). Αθήνα 2008, σ. 380 αρ. 3218. R. Shukurov, 
«Horizons of daily interest», Byzantinische Forschungen 25 (1999). 7th Symposion Byzantinon 
“Byzance et l’ Asie” (Centre de Recherches sur l’ Europe Centrale et Sud Orientale / Institut d’ Histoire 
de Moyen Age de L’ Université des Sciences Humaines de Strasburg), σ. 7 σημ. 32. Γ. Κατσιαμπούλα 
– Ευθ. Νικολαϊδης, «Ανωνύμου ‘Ωροσκόπιον Τραπεζούντος’ 1336», στο Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού, Εγκυκλοπαιδεία Μείζονος Ελληνισμού. Μ. Ασία URL: http//www.ehw.gr (2006), σ. 4. 
Tax. Kolias – Tr. Maniati-Kokkini, Quinze Ans de Bibliographie Byzantine en Grece (1991-2005). 
Athenes 2008, σ. 375. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, «Βιβλιογραφία Πόντου», www. fhw. gr / choros / 
trapezounda / gr / sourcepages / bibl_down_b. html.  Шукуров, Рустам Мухамедович ,Тюрки в 
византийском мире в XIII-XV вв. Москва 2011 (διδ. διατρ.: Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова Исторический факультет Кафедра истории 
Средних веков и раннего Нового времени), σ. 134 σημ. 56. Αλ. Σαββίδης, Το κράτος των Μεγάλων 
Κομνηνών της Τραπεζούντας (1204 – 1461 μ. Χ.). Η βυζαντινή αυτοκρατορία του Πόντου. Μια 
ευσύνοπτη ιστορική επισκόπηση. Αθήνα 2016, σ. 112 σημ. 40. Sergei Karpov, Ιστορία της 
αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, μετάφρ. Ευγ. Κριτσέφσκαγια – Αγγ. Ευσταθίου / επιστημονική 
επιμέλεια Μιχ. Γκρατσιάνσκι – Στ. Κορδώσης. Αθήνα 2017, σ. 582, σ. 608. Στ. Λαμπάκης, «Τα 
γράμματα, η πνευματική ακμή, η παιδεία και ο πολιτισμός στον βυζαντινό Πόντο (με σύντομη 
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αναφορά και στα μνημεία του)», στον τόμο Αλ. Γ. Κ. Σαββίδης (επιμ.), Ο βυζαντινός Πόντος (4ος – 15ος 
αιώνες μ. Χ.). Ιστορικές συμβολές. Αθήνα 2013, σ. 134. 

 
119.  «Εξωγενείς παράγοντες για τη μελέτη της παραδοσιακής 

θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων της Σάμου. Η 
περίπτωση των πατμιακών μετοχίων», Δωδεκανησιακά Χρονικά 15 
(1994), σ. 309-346. 

 
Περίληψη: Γίνεται εκτενής και αναλυτική αναφορά στα μετόχια της μονής του αγίου 
Ιωάννη του Ευαγγελιστή της Πάτμου που υπάρχουν στη Σάμο, στην ιστορία και στους 
μοναχούς που έζησαν εκεί, αλλά και στον ιερό ναό του αγίου Νικολάου Σάμου, και στην 
ιστορία της μετατροπής του σε ενορικό – και μάλιστα μητροπολιτικό – ναό της πρωτεύουσας 
του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η επίδραση που η ύπαρξη και λειτουργία των 
μετοχίων αυτών είχε στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της 
Σάμου. Τα ιστορικά αυτά στοιχεία συνδέονται και με την εκδήλωση της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων του νησιού, και από την άποψη αυτή αποτελούν 
βάση και για την μελέτη των σχετικών εκδηλώσεων της παραδοσιακής θρησκευτικότητας 
των Σαμίων. 
 
Αναφορές: Δωδεκανησιακόν Αρχείον 7 (1996), σ. 399. Chr. Mandruzzato, Samos Bizantina (V - XV 
sec.). Universita di Udine 2000, σ. 137. Chr. Mandruzzato, «Samos Bizantina (V - XV sec.)», Σαμιακές 
Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 82. Mηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2003, σ. 
157 σημ. 575. Αλ. Βαρβούνης, «Ο Μακάριος Αντωνιάδης και ο σαμιακός μοναχισμός στο α΄ μισό του 
20ού αι.», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 98 σημ. 22. Κ. Μπέλσης, «Ναός Αγίου Νικολάου 
Σάμου. Σχόλια πάνω σε ένα πατριαρχικό σιγίλιο», Απόπλους 47 (2010), σ. 275 σημ. 1, σ. 276 σημ. 7, 8, 
σ. 277. Αλ. Σταθακιός, Παράδοση και εκμοντερνισμός στη σαμιακή κοινωνία. Σάμος 2000 (μεταπτ. 
διατρ.: Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ), σ. 52 σημ. 333, σ. 95. Κ. Μπέλσης, Μια καταγγελία εναντίον του 
επάρχου Κυριάκου Μόραλη στη Σάμο του 1822. Ο εσωτερικός αγώνας της νήσου και η επανάσταση, 
Αθήνα 2008 (μεταπτ. διατρ.), σ. 60 σημ. 109. Κ. Μπέλσης, Από την οθωμανική νομιμότητα στο εθνικό 
κράτος. Το «άτομο» στο επίκεντρο της Ιστορίας. Λογοθέτης Λυκούργος (1772-1850). Αθήνα 2013 (διδ. 
διατρ.), σ. 151 σημ. 201. Κ. Μπέλσης, «Σχόλια πάνω σε ένα πατριαρχικό σιγίλλιο (1862) (Πατριαρχείο 
– Οθωμανοί – Σάμος)», Ανιστόρητον 11: 43 (2014), σ. 3 σημ. 10, 11. Κ. Μπέλσης, Από την οθωμανική 
νομιμότητα στο εθνικό κράτος. Το «άτομο» στο επίκεντρο της Ιστορίας. Λογοθέτης Λυκούργος (1772-
1850). Πολιτική βιογραφία. Αθήνα 2015, σ. 126 σημ. 205. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. 
Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 
– Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 137 σημ. 3. 
 

120.  «Κοινωνικός έλεγχος και παραδοσιακή κοινότητα», Έλευσις 4 
(1994), σ. 52-57. 

 
Περίληψη: Γίνεται εκτενής αναφορά στους τρόπους με τους οποίους η παραδοσιακή 
κοινότητα ασκούσε κοινωνικό έλεγχο στα μέλη της, ώστε να προσδιορίζονται η καθημερινή 
ζωή, οι αντιλήψεις, οι νοοτροπίες και οι συμπεριφορές των ανθρώπων, γεγονός που οδήγησε 
και στην επίτευξη σχετικής ομοιομορφίας στις εξωτερικές εκδηλώσεις των λαϊκών 
πολιτισμικών συστημάτων. Πρόκειται για θέμα που δεν έχει συστηματικά απασχολήσει την 
κοινωνική λαογραφία μας, με βάση όμως τα εξεταζόμενα εδώ παραδείγματα αποδεικνύεται 
ότι είναι μεγάλης σημασίας για να ερμηνευθούν νοοτροπίες, ιδεολογίες, αντιλήψεις και 
συμπεριφορές, ιδίως από παλαιότερες, παραδοσιακές μορφές της λαϊκής κοινωνικής 
οργάνωσης και δομής. 
 

121.  «Η κατανάλωση κρέατος στα πλαίσια της παραδοσιακής 
διατροφής του ελληνικού λαού», Τετράμηνα 51-52 (1994), σ. 3845-
3852. 
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Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η κατανάλωση κρέατος στην παραδοσιακή 
διατροφή του ελληνικού λαού, με βάση τη βιβλιογραφία και το σχετικό ανέκδοτο 
λαογραφικό υλικό, τόσο κατά την καθημερινή ζωή, όσο και σε συγκεκριμένες στιγμές του 
ετήσιου εορτολογικού κύκλου, κατά τις οποίες η κατανάλωση αυτή είναι εθιμικά 
καθορισμένη. Καθώς η κατανάλωση του κρέατος συνδέεται και με συγκεκριμένες εθιμικές 
στιγμές της ζωής του λαού, τα δεδομένα του υλικού πολιτισμού συνδυάζονται εδώ και με 
στοιχεία τελετουργικά, ώστε να αναδεικνύεται και η εθιμική υπόσταση και λειτουργικότητα 
μορφών του παραδοσιακού υλικού βίου, ιδίως όταν αυτοί σχετίζονται με τους μεγάλους 
σταθμούς του ετήσιου εορτολογικού κύκλου. 
 
Αναφορές: Μ. Τσούπη, Η κοινωνική διάσταση της (δια)τροφής στην παραδοσιακή κοινότητα. Πάπιγκο 
Ζαγοριού (19ος - 20ός αι.). Γιάννενα 2007, σ. 177. Κυρ. Χρυσού – Καρατζά, «Η ιστορική διαδρομή της 
τροφής ως πολιτισμικού φαινομένου στον ελλαδικό χώρο», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά 
Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 
Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή 
χώρο», σ. 985 σημ. 68. Σοφία – Ειρήνη Τσάλα, Κινηματογράφος και ιστορία: Αναπαριστώντας τα 
γεγονότα του 1955 και 1964 στην Κωνσταντινούπολη μέσα από τις ταινίες «Πληγές του φθινοπώρου» και 
«Πολίτικη κουζίνα». Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στη διδακτική πράξη. Κομοτηνή 2013 (μεταπτ. 
διατρ.), σ. 109 σημ. 299, σ. 190. Γαρ. Θεοδωρίδου, «Οι τελετουργικές τροφές ως σύστημα ανταλλαγών 
στον λαϊκό πολιτισμό: η ‘κίνησή’ τους ανάμεσα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς στην κοινωνία της 
Ξάνθης (1920-2000)», στον τόμο Δημ. Μαυρίδης – Αρχιμ. π. Σωφρόνιος Γκουτζίνης, Επιστημονική 
Ημερίδα Λαογραφίας και Ιστορίας «Επτά εισηγήσεις από τη θεματολογία του ‘παραδοσιακού’ και του 
‘νεωτερικού’ (ειδικότερα του popular) λαϊκού, Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (Ξάνθη, 21 
Φεβρουαρίου 2014), Ξάνθη 2014, σ. 107 σημ. 20, σ. 127. Ζ. Ρωπαΐτου, Ο κόσμος της Ευριπίδου και 
των πέριξ. Ευριπίδου, Ψυρρή και Γεράνι: ένας περίπατος στον χώρο και στον χρόνο. Αθήνα 2018, σ. 
327. 
 

122.  «Δημώδεις ροδιακές παραδόσεις περί αγίων», Πρακτικά Διεθνούς 
Συνεδρίου «Ρόδος 2400 χρόνια». Ρόδος 1994, σ. 129-139 [= Ο 
Εφημέριος 11-12 (1994), σ. 212-215, 255-257 = Η Ροδιακή 14793-
14795 (18-21 Σεπτεμβρίου 1994)]. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται και σχολιάζονται παραδόσεις από τη Ρόδο που αφορούν τη ζωή 
και τα θαύματα ορισμένων αγίων, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για τα μοτίβα που 
περιέχουν, αλλά και για τις πληροφορίες που παρέχουν σχετικά με την παραδοσιακή 
θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων του νησιού. Πίσω από τις παραδόσεις αυτές 
ανιχνεύονται λατρευτικές τελετουργίες, αλλά και επιβιώσεις αρχέγονων αντιλήψεων σχετικά 
με το θείο και τη σχέση του με τους ανθρώπους, που επιδρούν στο σχηματισμό ολόκληρου 
του συστήματος της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς, όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά 
και σε πολλές άλλες, νησιωτικές και μη, ελληνικές περιοχές, δεδομένου ότι ορισμένα από τα 
ροδιακά παραδείγματα που εξετάζονται παρουσιάζουν πανελλήνια διάδοση. 
 
Αναφορές: Ιω. Βολανάκης, «Χριστιανικοί λουτρώνες και αγιάσματα στα Δωδεκάνησα», Θεολογία 67 
(1996), σ. 852. Γ. Κούζας, «Όψεις της σύγχρονης θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων της 
Νάξου», στο Μ. Γ. Βαρβούνης - Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον 
καθηγητή Δημ. Β. Οικονομίδη. Αθήνα 2007, σ. 286 σημ. 68, σ. 287 σημ. 71. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, 
Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2003, σ. 157 αρ. 576. Στ. Λαμπάκης, «Βυζαντινή και 
μεταβυζαντινή βιβλιογραφία», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 50 (1999-2000), σ. 582. Γαρ. 
Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων 
Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 964. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 370. 
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της 
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Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 139 σημ. 8. 
 

123.  «A contribution to folk songs research on Pomacs in the area of 
Xanthe (Thrace / Greece)», Septieme Congres International d’ 
Etudes du Sud-Est Europeen. Communications. Athenes 1994, σ. 94. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για περίληψη επιστημονικής ανακοίνωσης, στην οποία εξετάζονται 
ορισμένα δημοτικά τραγούδια των Πομάκων από τα χωριά του νομού Ξάνθης, ταξινομούνται 
και εξάγονται συμπεράσματα για την καθημερινή ζωή, τις ιδεολογίες και τις παραδοσιακές 
αντιλήψεις και συμπεριφορές των Πομάκων, όπως αποτυπώνονται στα δημοτικά αυτά 
τραγούδια. Τα τραγούδια αυτά προέρχονται από παλαιότερο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, 
και δημοσιεύονται όπως παρατίθενται σε αυτές της καταγραφές, με σχόλια που σχετίζονται 
με τις νεώτερες τάσεις στην ερμηνεία της λαϊκής ποίησης, αλλά και στην μελέτη και 
ερμηνευτική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού των Πομάκων της ελληνικής Θράκης. 
 
Αναφορές: Ν. Κόκκας, «Γλώσσα και ποίηση στα πομάκικα δημοτικά τραγούδια», στο Αλή Ρόγκο, 
Πομάκικα δημοτικά τραγούδια της Θράκης 1. Ξάνθη 2002, σ. 60. Π. Κυρανούδης, «Οι Πομάκοι και η 
γλώσσα της», Ελληνική Διαλεκτολογία 5 (1996-1998), σ. 187. Φ. Ασημακοπούλου, «Πομάκοι», στο Φ. 
Ασημακοπούλου - Σ. Χρηστίδου-Λιοναράκη, Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και οι 
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αθήνα 2002, σ. 304. Γ. Τσιώλης, Η μουσική και το τραγούδι των Πομάκων 
του νομού Ξάνθης. Η περίπτωση του χωριού Δημάριο. Θεσσαλονίκη 2011 (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / 
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης), σ. 24. 
 

124.  «Η παραδοσιακή αφιερωτική πρακτική στη Σάμο. Παρατηρήσεις 
με βάση τα Βιβλία Αφιερωμάτων του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Σάμου», 
Σαμιακές Μελέτες 1 (1993-1994), σ. 53-80. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εκδίδονται και σχολιάζονται τα Βιβλία Αφιερωμάτων του 
μητροπολιτικού ναού του αγίου Νικολάου, στην πόλη της Σάμου. Προηγείται εισαγωγικό 
σημείωμα για την παραδοσιακή αφιερωτική πρακτική στη Σάμο, και ακολουθούν σύντομα 
συμπεράσματα για τα στοιχεία που προσφέρει το εκδιδόμενο εδώ υλικό. Με βάση τις 
αναγραφές των αρχειακών αυτών πηγών, εξετάζονται διάφορες πτυχές της αφιερωματικής 
πράξης και πρακτικής των Σαμίων, οι οποίες παρουσιάζουν και ευρύτερο ενδιαφέρον, 
δεδομένου ότι πρόκειται για λατρευτικές πρακτικές με πανελλήνια διάδοση. Έτσι, η ανάδειξη 
της συγκεκριμένης αρχειακής πηγής αποβαίνει σε μελέτη του συστήματος της τελετουργικής 
και ανταποδωτικής αφιέρωσης, και μάλιστα στα πλαίσια μιας αστικής νησιωτικής κοινότητας 
του 19ου αιώνα. 
 
Αναφορές: Μεν. Ζαφειρίου, «Αφιερωτικές πράξεις και εικονικά πωλητήρια», Σαμιακές Μελέτες 2 
(1995-1996), σ. 82, σ. 83, σ. 85. T. Zaykovska, «Σαμιακό σκλάβωμα (τάμα)», Πρακτικά Συνεδρίου «Η 
Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα» 2. Αθήνα 1998, σημ. 9. Ευ. Μπαλτά, «Σουσάμι άνοιξε», 
Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 115. Σ. Λαΐου, Πτυχές του οικονομικού και κοινωνικού βίου της 
Σάμου ως βακουφίου. Θεσσαλονίκη 2000 (διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 209 σημ. 22. Σ. Λαΐου, Η Σάμος κατά 
την οθωμανική περίοδο. Θεσσαλονίκη 2002, σ. 149 σημ. 23, σ. 222. Αλ. Βαρβούνης, «Κατάλογος  
εντύπων βιβλίων και χάλκινων σκευών της Ι. Μονής του Τιμίου Σταυρού Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 3 
(1997-1998), σ. 408 σημ. 6. Ν. Σουλιωτάκη, «Το Κτηματολόγιο της μονής Αγίας Ζώνης Σάμου», 
Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 420 σημ. 5. π. Κ. Καλλιανός, Σεργιάνι σε ξεχασμένα μονοπάτια. 
Κλήμα 2002, σ. 56 σημ. 116. Θ. Ζαφειράτος, «Η θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της 
Κεφαλονιάς της αυτή καταγράφεται στον κώδικα Θ΄ (1675-1763) της μονής του αγίου Γερασίμου στα 
Ομαλά της Κεφαλονιάς», Λαογραφία - Εθνογραφία στα Επτάνησα. Γηγενή στοιχεία – επιρροές – 
αφομοιώσεις - σύγχρονη πραγματικότητα. Μνήμη Δημητρίου Σωτ. Λουκάτου. Πρακτικά συνεδρίου. 
Αργοστόλι 2008, σ. 356 σημ. 1. Ev. Balta, «Açil Susam Açil», Osmanli Araștirmalari 19 (1999), σ. 36 
σημ. 99. Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 26 σημ. 44. N. Macha-
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Bizoumi, «Secular embroideries on sacerdotal vestments of the Greek Orthodox Church: The ‘social 
life’ of the Phelonion at the Museum of the History of Greek Costume», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης 
(επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 480 
σημ. 7. Γ. Χρ. Τσιγάρας, «Εκκλησιαστική ζωγραφική στη Σάμο κατά την ηγεμονική περίοδο», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) 
θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. 
Αθήνα 2015, σ. 848 σημ. 4, σ. 849 σημ. 8-9, σ. 853 σημ. 28, 30. Αμ. Κουμπούρα, «Νεόδμητοι ναΐσκοι 
στο Γλινάδα Νάξου. Παράδοση και νεωτερικότητα», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Βασίλ. 
Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου 
των αιώνων» (Απεράθου Νάξου, 31 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2013). Αθήνα 2017, σ. 543 σημ. 1, σ. 
556. 
 

125.  «Λαογραφική Βιβλιογραφία της Σάμου Α΄», Σαμιακές Μελέτες 1 
(1993-1994), σ. 305-356. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για συμβολή στη σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία, όπου 
αναφέρεται και το ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, πανεπιστημιακών αρχείων και 
ερευνητικών κέντρων, που προέρχεται από τη Σάμο. Τα βιβλιογραφικά λήμματα 
συνοδεύονται από θεματολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε να μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν από τους ερευνητές, ενώ έχουν αποδελτιωθεί συστηματικά και οι 
λαογραφικές αναφορές του τοπικού τύπου. Η συγκέντρωση της λαογραφικής βιβλιογραφίας 
του νησιού συνεχίζεται, ώστε η προσπάθεια αυτή να συμπληρωθεί με νεότερες προσθήκες 
και αναφορές, για να αποτελέσουν οι βιβλιογραφίες αυτές βασικό επιστημονικό εργαλείο του 
λαογράφου που θα θελήσει να ασχοληθεί με ζητήματα σαμιακής λαογραφίας. 
 
Αναφορές: Αλ. Πολίτης, Εγχειρίδιο του νεοελληνιστή. Ηράκλειο 2005, σ. 85. Λαογραφία 37 (1993-
1994), σ. 277-278. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον 
τόμο Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 526. 
 

126.  «Τα πανηγύρια στη Σάμο. Παραδοσιακά μορφώματα και 
σύγχρονες μεταλλαγές ως συνάρτηση κοινωνικών 
διαφοροποιήσεων», Απόπλους 12 (1994), σ. 383-391. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ τα πανηγύρια του ετήσιου εορτολογικού κύκλου της Σάμου και 
οι αλλαγές που έχουν σημειωθεί σ’ αυτά, ως συνάρτηση των κοινωνικών και πολιτισμικών 
διαφοροποιήσεων της σαμιακής κοινωνίας. Ο φολκλορισμός και οι μεταλλαγές των 
πολιτισμικών φαινομένων μελετώνται μαζί με τις οικονομικές και κοινωνικές τους 
συνιστώσες και εξάγονται συμπεράσματα για τους ρυθμούς και την ουσία των αλλαγών 
αυτών, στον παραδοσιακό πολιτισμό του νησιού. Με βάση επιτόπιες καταγραφές 
αποτυπώνονται οι τοπικές τελετουργικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες, αλλά και τα κοινά 
στοιχεία που υφίστανται και σε άλλες ελληνικές περιοχές, σε μια προσπάθεια έρευνας των 
συνεχειών και των ασυνεχειών της παλαιότερης παράδοσης, των παραδοσιακοτήτων και των 
νεωτερισμών σε μια νησιωτική κοινωνία, με συγκεκριμένο πολιτισμικό χαρακτήρα και 
πρόσωπο. Άρα, εξάγονται συμπεράσματα σημαντικά για την μελέτη των σύγχρονων 
εκδηλώσεων του λαϊκού μας πολιτισμού, κάτι που απασχολεί συστηματικά τη νεώτερη και 
σύγχρονη λαογραφική βιβλιογραφία. 
 
Αναφορές: Δ. Ζαχαρίου, «Χρονογραφική επισκόπηση της μουσικής στη Σάμο (19ος και 20ός αι.)», 
Απόπλους 39-40 (2007), σ. 386. Μ. Γ. Σέργης, «Τοπική ταυτότητα και λογιοσύνη: η περίπτωση της 
Κορώνου», Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων». Αθήνα 2007, σ. 741 σημ. 36. 
Μ. Γ. Σέργης, Εφημερίδες και λαογραφία. Αθήνα 1999 (διδ. διατρ.), σ. 465. Μ. Γ. Σέργης, «Τοπική 
ταυτότητα, όψεις της κοινωνικής ζωής, ‘συνέχειες’ και ‘μεταβολές’ του ‘παραδοσιακού’: Η περίπτωση 
του Μεσοχωρίου Καρπάθου στη δεκαετία του 1950», στο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Πρακτικά Γ΄ 
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Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας «Κάρπαθος και Λαογραφία». Αθήνα 2008, σ. 896 σημ. 
124. Μ. Γ. Σέργης, «Αγροτοαστικό δίπολο, μνήμη των αισθήσεων, συναίσθημα και πολιτική στα 
Ναξιακά Χρονικά του Νικηφόρου Μανδηλαρά και ειδικότερα στη στήλη τους ‘Ετσά κι αλλιώς κι 
αλλιώτικα’», στον τόμο Β. Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Μνήμη Νικηφόρου Μανδηλαρά. Κείμενα για την 
ιστορία, την πολιτική, την κοινωνία και τους θεσμούς. Αθήνα 2012, σ. 19 σημ. 80. Γαρ. Θεοδωρίδου, 
«Η σημασία του χώρου στη σύγχρονη Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 
518 σημ. 91. Αλ. Σταθακιός, Παράδοση και εκμοντερνισμός στη σαμιακή κοινωνία. Σάμος 2000 
(μεταπτ. διατρ.: Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ), σ. 6 σημ. 10, σ. 53, σημ. 338, σ. 95. 
 

127.  «Καταγραφές της παραδοσιακής μουσικής της Σάμου: η 
μαρτυρία του αρχειακού υλικού», Πρακτικά Συνεδρίου «Μουσικές 
και χοροί του Ανατολικού Αιγαίου». Αθήνα 1994, σ. 55-102. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή αναφέρονται οι έρευνες που έχουν γίνει γύρω από την 
παραδοσιακή μουσική της Σάμου και καταλογογραφείται το υλικό που έχει καταγραφεί, και 
βρίσκεται σε πανεπιστημιακές συλλογές και ερευνητικά κέντρα. Ακολουθούν, σε 
παράρτημα, τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα παραδείγματα από την παραδοσιακή μουσική 
της Σάμου, σε βυζαντινή παρασημαντική και σε ευρωπαϊκή μουσική σημειογραφία. 
Πρόκειται για συστηματική αρχειακή έρευνα, η οποία αναδεικνύει μια σημαντική παράμετρο 
του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου και προσφέρει αρχειακή και βιβλιογραφική βάση για 
περαιτέρω μουσικολογικές μελέτες, οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να αποκαλυφθεί και να 
μελετηθεί σε βάθος η τοπική σαμιακή μουσική παράδοση, που από τη μελέτη αυτή 
εμφανίζεται πλούσια και πολύμορφη. 
 
Αναφορές: Δ. Ζαχαρίου, «Χρονογραφική επισκόπηση της μουσικής στη Σάμο (19ος και 20ός αι.)», 
Απόπλους 39-40 (2007), σ. 386. Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη 
Δημοκρατία, Μουσικός χάρτης του Ελληνισμού. Μουσική από το βορειοανατολικό Αιγαίο. Αθήνα 2009, 
σ. 86. 
 

128.  «Επαμεινώνδας Σταματιάδης: Η παρουσία του λαογραφικού 
στοιχείου στην Πανικιάδα του»,  Νέα Εστία 136 (1994), σ. 1226-
1234. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται λαογραφικές πληροφορίες που έχουν περιληφθεί στο εκτενές 
αυτό σατιρικό ποίημα του Σαμίου ιστορικού και παραδοσιακού λαογράφου Επαμεινώνδα 
Σταματιάδη, με βάση τις οποίες μελετώνται ορισμένες πτυχές της καθημερινής 
παραδοσιακής ζωής στην Σάμο της ηγεμονικής περιόδου, και μάλιστα των δύο τελευταίων 
δεκαετιών του 19ου αιώνα. Το σατιρικό αυτό ποίημα του Επ. Σταματιάδη αποτυπώνει 
ενδιαφέρουσες μορφές της αστικής λαογραφίας της ηγεμονικής Σάμου, αλλά και πτυχές του 
αγροτικού και κτηνοτροφικού λαϊκού πολιτισμού του νησιού, μαζί με στοιχεία 
προσωπογραφίας και ιστορίας των ιδεών, γι’ αυτό και αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον 
κείμενο, το οποίο αποτελεί πηγή για ανάλογες ιστορικές, λαογραφικές, κοινωνιολογικές και 
φιλολογικές μελέτες. Αυτήν ακριβώς τη διάσταση του κειμένου και της προσφοράς του 
αποσκοπεί να αναδείξει η εργασία αυτή. 
 
Αναφορές: Β. Φρ. Τωμαδάκης, Επ. Σταματιάδη Μώμος ο Ελικώνιος. Αθήναι 1998, σ. 7 σημ. 1. Μ. Γ. 
Σέργης, «Σκέψεις για την οργάνωση, την ιστορική διαμόρφωση, τη σημασία και την ταξική πρόσληψη 
των λαϊκών δρωμένων, με αφορμή την Σκ’λουδηυτέρα (Κυνομαρτύριο) στη Σάμο (τέλη 19ου αι.)», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 54 σημ. 11. Αρ. Δουλαβέρας, 
«Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση», Λαογραφία 42 
(2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 
(Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων 
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στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 267, σ. 274. Χρ. Λάνδρος, Η σαμιακή ιστοριογραφία και τα 
Σαμιακά των αδελφών Σταματιάδη. Σάμος 2013, σ. 42 σημ. 23. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. 
Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 235. 
 

129.  «Étude sur la culte populaire de Samos. Les conclusions d’ une 
enquête», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 40 (1994), σ. 45. 

 
Περίληψη: Εκτίθενται τα συμπεράσματα της εκτενούς βιβλιογραφικής, αρχειακής και 
επιτόπιας λαογραφικής έρευνας γύρω από την θρησκευτική λαογραφία και την παραδοσιακή 
θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων του νησιού, που αποτέλεσε τη βάση της συγγραφής 
της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα. Στο μελέτημα αυτό περιλαμβάνονται ορισμένες 
από τις σημαντικότερες διαπιστώσεις της συστηματικής μελέτης σχετικά με τη σαμιακή 
λαϊκή θρησκευτικότητα, οι οποίες τονίζουν την ιστορική και την κοινωνική διάσταση των 
τελετουργικών μορφών της, και δείχνουν την σημασία τους για μια ευρύτερη προσπάθεια 
ερμηνευτικής προσέγγισης της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας. 
 

130.  «Η ανάπτυξη και οργάνωση των τοπικών λαογραφικών 
σπουδών», στο Κεφαλιανές Όψεις 1. Περιοδική έκδοση ιστορικής – 
λαογραφικής – λογοτεχνικής ύλης. Αθήνα 1994, σ. 9-13. 

 
Περίληψη: Με αφορμή την περίπτωση της μελέτης του τοπικού λαϊκού πολιτισμού στην 
Κέφαλο της Κω διατυπώνονται παρατηρήσεις και εξάγονται συμπεράσματα για τον τρόπο με 
τον οποίο οργανώθηκε και επιτελείται η συστηματική καταγραφή και μελέτη του ελληνικού 
παραδοσιακού πολιτισμού, τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους ειδικούς ερευνητές, στο 
πλαίσιο των τοπικών ελληνικών σπουδών, ιδίως μετά τα μέσα του 20ού αιώνα. Πρόκειται για 
μια κριτική εξέταση των περιπτώσεων τοπικών λαογραφικών καταγραφών, οι οποίες 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του πρωτογενούς υλικού που η επιστήμη της λαογραφίας 
σήμερα διαθέτει και μελετά. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2003, σ. 320 σημ. 9, σ. 
157 αρ. 577. Μ. Ε. Αρφαράς, «Παρατηρήσεις», Δωδεκανησιακόν Αρχείον 9 (2016), σ. 336. Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», 
στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο 
του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 145 σημ. 26. 
 

131.  «Η παρουσία τροφών στα έθιμα του θανάτου της περιοχής της 
Ναυπάκτου», Ναυπακτιακά 6 (1992-1993), σ. 705-718. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η παρουσία και χρήση τροφών και ειδών 
διατροφής στα έθιμα του θανάτου, με βάση πρωτογενές λαογραφικό υλικό. Κατά την 
εξέταση των επιμέρους εθίμων διαπιστώνεται ότι η παρουσία των τροφών στα έθιμα του 
θανάτου είναι καθοριστική και πρωταρχική, συνηθίζονται μάλιστα ορισμένα είδη διατροφής, 
στα οποία αποδίδεται πραγματική αλλά και συμβολική αξία. Έτσι, μέσα από τα ναυπακτικά 
παραδείγματα εξετάζεται ευρύτερα η τελετουργική χρήση των τροφών και ειδικότερα η 
σθσχέτισή τους με τα έθιμα και τις τελετουργίες του θανάτου, στα πλαίσια της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς του ελληνικού λαού, δεδομένου ότι ορισμένες από τις 
τελετουργίες αυτές είναι αρχέγονες και απαντούν και σε άλλους, πλην του ελληνικού, λαούς. 
 
Αναφορές: Μ. Τσούπη, Η κοινωνική διάσταση της (δια)τροφής στην παραδοσιακή κοινότητα. Πάπιγκο 
Ζαγοριού (19ος - 20ός αι.). Γιάννενα 2007, σ. 177. Μαρ. Δελητσίκου – Παπαχρίστου, Σκοπέλου 
γεύσεως δώρα. Αιγαιοπελαγίτικες νοστιμιές γαρνιρισμένες με ιστορία και λαογραφία. Αθήνα 2010, σ. 
361. Χαρ. Χαραλαμπόπουλος – Ευγ. Καραγιάννη, «Ναυπακτιακά ευρετήρια», Ναυπακτιακά 16 (2010-
2012), σ. 21. Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, Η λαογραφική προσέγγιση της διατροφής. Παραδείγματα από την 
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Ήπειρο. Ιωάννινα 2015, σ. 13. Άννα Κυδώνη, Η παραδοσιακή γαμήλια διατροφή στα νησιά του 
βορειοανατολικού Αιγαίου βάσει πρωτογενούς υλικού. Ενδεικτικές επισημάνσεις. Αθήνα 2001 (μεταπτ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 94. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. 
Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 208 σημ. 710. 
 

132.  «Παραδοσιακές πρακτικές για την απόκτηση παιδιού στην 
περιοχή της Λάρισας», Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Λαρισαϊκών 
Σπουδών «Σελίδες από την ιστορία της Λάρισας». Λάρισα 1994, σ. 
209-230. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται, με βάση ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό 
υλικό, οι παραδοσιακές φυσιοκρατικές, μαγικές και θρησκευτικές πρακτικές που αφορούν 
την θεραπεία της ατεκνίας και την παραδοσιακή παιδοποιία, σε χωριά και οικισμούς της 
περιοχής της Λάρισας. Οι διάφορες μέθοδοι περιγράφονται και μελετώνται συγκριτικά, με 
βάση ανάλογες πληροφορίες της βιβλιογραφίας από διάφορες ελληνικές περιοχές, και 
εξάγονται συμπεράσματα για τις μεταφυσικές και μαγικοφυσικές αντιλήψεις, νοοτροπίες και 
τελετουργικές πρακτικές που προσδιορίζουν το σύνολο αυτό των σχετικών με την 
παραδοσιακή παιδοποιία τελετουργιών. Εν τέλει, εξάγονται συμπεράσματα για τις ανάλογες 
τελετουργικές πράξεις του ελληνικού λαού, που υπάρχουν σε πολλές ελληνικές περιοχές, με 
μελέτη περίπτωσης το υλικό των χωριών και των οικισμών της ευρύτερης περιοχής της 
Λάρισας. 
 
Αναφορές: Β. Πούχνερ, Κοινωνιολογική Λαογραφία. Ρόλοι – συμπεριφορές - αισθήματα. Αθήνα 2010, 
σ. 74 σημ. 1. Ευαγγ. Ράπτου, Οι γυναίκες στη λαϊκή θεραπευτική (δημώδης ιατρική). Ρόδος 2009 (πτυχ. 
εργασία – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / Τμήμα Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής), σ. 206. 
 

133.  «Παραδοσιακές μεταμφιέσεις του Δωδεκαημέρου από την 
περιοχή των Τρικάλων», Τρικαλινά 14 (1994), σ. 243-265. 

 
Περίληψη: Με βάση το υπάρχον ανέκδοτο λαογραφικό υλικό της περιοχής των Τρικάλων, 
περιγράφονται οι παραδοσιακές μεταμφιέσεις κατά τις γιορτές του Δωδεκαημέρου 
(Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά - Θεοφάνεια). Στη συνέχεια, με βάση τη σχετική 
βιβλιογραφία, γίνεται συγκριτική εξέταση των μεταμφιέσεων αυτών και των επιμέρους 
μορφών που περιλαμβάνουν, με στόχο την ένταξή τους στο πλαίσιο των παραδοσιακών 
ελληνικών δρωμένων του ετήσιου εορτολογικού κύκλου. Έτσι, μελετάται λαογραφικά μια 
ακόμη περίπτωση δωδεκαημερίτικων τελετουργικών μεταμφιέσεων, με βάση το διαθέσιμο 
αρχειακό υλικό, στα πλαίσια της μελέτης του φαινομένου αυτού, το οποίο απαντά στον 
ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με μια αξιομνημόνευτη πολυτυπία. 
 
Αναφορές: Λαογραφία 37 (1993-1994), σ. 285. Μ. Γ. Σέργης, Κατηγορίες του λαϊκού στο συγγραφικό 
έργο του Παχωμίου Ρουσάνου. Αθήνα 1997 (μεταπτ. διατρ.), σ. 188. Μ. Γ. Σέργης, Ο Ζακύνθιος 
μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος και ο λαϊκός πολιτισμός του 16ου αι. Αθήνα 2000, σ. 199. Μανόλης Γ. 
Σέργης, Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός πολιτισμός τον 16ο αιώνα: η περίπτωση του Παχωμίου 
Ρουσάνου. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 268. Γ. Μπουρλής, Βλαχάβα Καλαμπάκας. Ιστορική και λαογραφική 
προσέγγιση. Θεσσαλονίκη 2010, σ. 634. S. Chtouris – T. Tzelepoglou, Cultural and Social Digital 
Documentation Laboratory. Oral Tradition. University of Aegean 2011, σ. 23. S. Chtouris – T. 
Tzelepoglou – El. Liva, «Sheep and goat products: Handicrafts and Foodstuff», International 
Conference Proceeding «Celebrating Pastoral Life. Heritage and Economic Development». Athens 
2014, σ. 161. Θαν. Χονδρός, Μελωδική και αφηγηματική πλοκή στον βλαχόφωνο Ασπροπόταμο: τύπος 
και ρεπερτόριο. Θεωρητική και εθνογραφική τεκμηρίωση ορίων και σχέσεων των μουσικών δικτύων του 
σύγχρονου πανηγυριού. Άρτα 2006 (μεταπτ. διατρ.: ΑΤΕΙ Ηπείρου – Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής 
Μουσικής), σ. 169. 
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134.  «Η συνθηματική γλώσσα των κτιστών στην Κατσούλια 
(Περδικονέρι) Γορτυνίας», Τετράμηνα 54-55 (1994-1995), σ. 4125-
4138. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το ζήτημα των συνθηματικών γλωσσών που υπάρχουν σε διάφορες 
ελληνικές περιοχές, και αποτελούν μέσο επικοινωνίας κυρίως κλειστών επαγγελματικών 
τάξεων ή κοινωνικών ομάδων. Κατόπιν, αυτά εξειδικεύονται στην περίπτωση της 
συνθηματικής γλώσσας των οικοδόμων της Κατσούλιας Γορτυνίας, γλωσσάριο της οποίας 
και δημοσιεύεται, με σύντομες ερμηνείες και ταυτίσεις των λέξεων που περιλαμβάνει. 
Πρόκειται για μικρή συμβολή στο ζήτημα των επαγγελματικών συνθηματικών γλωσσών του 
ελληνικού χώρου, με το οποίο έχουν ασχοληθεί πολλοί και σημαντικοί ερευνητές κατά το 
παρελθόν, όπως για παράδειγμα οι Μαν. Τριανταφυλλίδης, Γ. Ν. Αικατερινίδης κ.λπ. 
 
Αναφορές: Γ. Χ. Κούζας, Οι ζητιάνοι στον αστικό χώρο. Μελέτη μιας περιθωριακής ομάδας στο Δήμο 
Περιστερίου. Λαογραφική εξέταση. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 199 σημ. 729, σ. 516. Γ. Χ. 
Κούζας, Η επαιτεία στην πόλη. Μορφές οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης – ταυτότητες. Αθήνα 2017, 
σ. 276 σημ. 491, σ. 896-897. 
 

135.  «Τοπωνύμια και παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά: η 
περίπτωση της Σάμου», Ονόματα. Revue Onomastique 14 (1994). 
Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Ονοματολογικού Συνεδρίου «Τα 
τοπωνύμια των νήσων του Αιγαίου», σ. 185-205. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται τα τοπωνύμια της Σάμου που σχετίζονται με την 
παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων του νησιού. Ταξινομούνται σε 
κατηγορίες, εξετάζεται η προέλευσή τους και η σχέση τους με έθιμα της θρησκευτικής ζωής 
των κατοίκων, ενώ διατυπώνονται παρατηρήσεις και για τον ορισμό του ιερού χώρου στη 
Σάμο, μέσα από τα ανάλογα τοπωνύμια, ένα ζήτημα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια τη 
λαογραφική βιβλιογραφία. Εν κατακλείδει, πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τον ορισμό 
του ιερού χώρου, μια διαδικασία που άπτεται της λαϊκής θρησκευτικότητας και των 
εκδηλώσεών της, και η οποία συμπληρώνει τις γνώσεις μας για την θρησκευτική λαογραφία 
των κατοίκων του νησιού. 
 
Αναφορές: Μιχ. Σκανδαλίδης, Ονοματολογική ναυσιπλοΐα στο ελληνικό Αιγαίο. Αθήνα 2001, σ. 159, σ. 
427 σημ. 93. Ιω. Προμπονάς, «Τα τοπωνύμια της Σάμου και η περί ερημώσεώς της θεωρία», Πρακτικά 
Συνεδρίου «Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα» 2. Αθήνα 1998, σ. 382. Στ. Κεκρίδης, «Ο 
κώδικας της ιεράς και πατριαρχικής μονής της Ζωοδόχου Πηγής της Νέας, της κατά τους Αγιάδες», 
Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 320 σημ. 3. Δ. Δημητρόπουλος, «Τοπωνύμια και μικροτοπωνύμια 
στα νησιά του Αιγαίου: Όψεις της αντοχής της σήμανσης του τόπου στο χρόνο», στον τόμο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών, Πληθυσμοί και οικισμοί του ελληνικού χώρου. Ιστορικά μελετήματα. Αθήνα 2008, σ. 
57 σημ. 16. Μαν. Ανδρουλιδάκης, «Η μορφολογία του ύδατος στον κανόνα του Κοσμά του Μελωδού», 
Νέα Χριστιανική Κρήτη 30 (2011), σ. 27, σ. 29. Κ. Παπαδάκης, Τοπωνυμικό της επαρχίας Αγίου 
Βασιλείου Ρεθύμνου και από 1 / 1 / 2011 Δήμου Αγίου Βασιλείου περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, 
Ρέθυμνο 2011 [Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για την πρώην επαρχία του Αγίου Βασιλείου 5], σ. 185, σ. 
206, σ. 626. 
 

136.  «Θεσσαλική λαογραφική βιβλιογραφία. Συμβολή πρώτη», 
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 27 (1995), σ. 289-304. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για συμβολή στη θεσσαλική λαογραφική βιβλιογραφία, στην οποία τα 
βιβλιογραφικά λήμματα συνοδεύονται από θεματολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε να 
μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από τους ερευνητές, ενώ έχουν αποδελτιωθεί 
συστηματικά και οι λαογραφικές αναφορές του τοπικού τύπου. Η συγκέντρωση της 
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λαογραφικής βιβλιογραφίας της Θεσσαλίας συνεχίζεται, ώστε η προσπάθεια αυτή να 
συμπληρωθεί με νεότερες προσθήκες και αναφορές, για να αποτελέσουν οι βιβλιογραφίες 
αυτές βασικό επιστημονικό εργαλείο του λαογράφου που θα θελήσει να ασχοληθεί με 
αντίστοιχα τοπικά λαογραφικά ζητήματα, όπως συμβαίνει με τις διάφορες τοπικές 
λαογραφίες ποικίλων περιοχών. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο 
Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 526. Θαν. 
Χονδρός, Μελωδική και αφηγηματική πλοκή στον βλαχόφωνο Ασπροπόταμο: τύπος και ρεπερτόριο. 
Θεωρητική και εθνογραφική τεκμηρίωση ορίων και σχέσεων των μουσικών δικτύων του σύγχρονου 
πανηγυριού. Άρτα 2006 (μεταπτ. διατρ.: ΑΤΕΙ Ηπείρου – Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής 
Μουσικής), σ. 169. 
 

137.  «Αρχαία κυπριακά επιτύμβια επιγράμματα και νεοελληνικά 
μοιρολόγια», Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 20 (1993-
1994), σ. 359-415. 

 
Περίληψη:  Στην εργασία αυτή μελετώνται τα διηγηματικά θέματα και τα μοτίβα των 
αρχαίων επιτυμβίων επιγραμμάτων της Κύπρου, σε σύγκριση προς τα νεοελληνικά 
μοιρολόγια. Διαπιστώνονται κοινά θέματα, ομοιότητες, συνέχειες αλλά και ασυνέχειες, και 
γίνονται συγκριτικές παρατηρήσεις σε κάθε μοτίβο, σύμφωνα με το σχετικό ανέκδοτο 
λαογραφικό υλικό και με βάση την αντίστοιχη βιβλιογραφία. Στο τέλος παρατίθενται τα 
κείμενα των επιγραμμάτων αυτών, από τις τελευταίες δημοσιεύσεις τους, για να είναι πιο 
εύκολες οι συγκρίσεις για τον αναγνώστη. Πρόκειται για μια περίπτωση επιδράσεων του 
λαϊκού πολιτισμού και του έντεχνου λαϊκού προφορικού λόγου στην γραπτή και προσωπική 
λογοτεχνία, επιδράσεων που αποκτούν μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι σχετίζονται και 
με την διαχρονική πορεία και εξέταση των εξεταζόμενων ποιητικών μορφών και θεμάτων. 
 
Αναφορές: Α. Βοσκός, Αρχαία κυπριακή Γραμματεία 2. Πεζογραφία. Λευκωσία 2002, σ. 281, σ. 292, 
σ. 324, σ. 355. Κ. Μελάς, Η έντυπη λαϊκή ποίηση στην Κάρπαθο (1959-1999). Αθήνα 2001 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 105, σ. 117, σ. 203. Β. Βερτουδάκης, «Ανώνυμη ποίηση», Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο, Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία 1. Αρχαϊκή και Κλασική περίοδος. Πάτρα 
2001, σ. 167, σ. 172-173, σ. 174. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια 
πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 
χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά 
Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 250, σ. 274. Αρ. 
Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 215, σ. 235. Ν. Παναγιώτου, 
Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων), σ. 135. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο 
των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 
964. 
 

138.  «Λαογραφική έρευνα και συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού 
υλικού στην Εύβοια. Η περίπτωση των ευβοϊκών συλλογών του 
Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας 
Αθηνών», Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 30 (1992-1993), σ. 15-30. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή, μετά από σχετική εισαγωγή για τα προβλήματα και την αξία 
του πρωτογενούς λαογραφικού υλικού, καταλογογραφούνται αναλυτικά, με σχετικά 
ευρετήρια, οι ανέκδοτες συλλογές πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από την Εύβοια, που 
απόκεινται στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών, ως 
μικρή συμβολή στην οργάνωση και τον μελλοντικό σχεδιασμό της λαογραφικής έρευνας στο 
νησί. Πρόκειται για μια ακόμη περίπτωση παρουσίασης του αρχειακού λαογραφικού υλικού, 
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ώστε να βοηθηθεί το έργο του μελλοντικού ερευνητή που θα θελήσει να ασκήσει το επιτόπιο 
λαογραφικό έργο στην Εύβοια, ή να ασχοληθεί με μορφές του λαϊκού πολιτισμού της. 
 
Αναφορές: Λαογραφία 37 (1993-1994), σ. 236. Χαρ. Φαράντος, «Πέντε ευβοϊκά παραμύθια», Αρχείον 
Ευβοϊκών Μελετών 33 (1998-2000), σ. 128. Τ. Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Δεκαπέντε 
χρόνια βυζαντινολογικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991-2005). Αθήνα 2008, σ. 379 αρ. 3213. Tax. 
Kolias – Tr. Maniati-Kokkini, Quinze Ans de Bibliographie Byzantine en Grece (1991-2005). Athenes 
2008, σ. 376. Γ. Μαγκούτας, Λαογραφικά από το χωριό Θεολόγος Εύβοιας 1. Αθήνα 2003, σ. 5 σημ. 1. 
 

139.  «Συμβολή στη μελέτη των θρησκευτικών παραδόσεων της Χίου 
και των Ψαρών», Γρηγόριος ο Παλαμάς 78 (1995), σ. 101-107. 

 
Περίληψη: Στη σύντομη αυτή μελέτη δημοσιεύονται και σχολιάζονται, από θεματολογική 
άποψη, ανέκδοτες θρησκευτικές παραδόσεις, που έχουν καταγραφεί στην Χίο και τα Ψαρά, 
ενώ γίνονται και συγκρίσεις με ανάλογες παραδόσεις άλλων ελληνικών τόπων. Πίσω από τις 
εξεταζόμενες παραδόσεις ανιχνεύονται στοιχεία τελετουργικά και δεδομένα της λαϊκής 
θρησκευτικότητας των κατοίκων των δύο νησιών, σε μια προσπάθεια διερεύνησης του 
τρόπου με τον οποίο τα στοιχεία της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς 
αποτυπώνονται στα προϊόντα του έντεχνου λαϊκού λόγου. 
 

140.  «Τοπωνύμια και ορισμός του ιερού χώρου στη Χάλκη της 
Δωδεκανήσου», Ιστορικογεωγραφικά 5 (1995), σ. 133-145. 

 
Περίληψη: Μέσα από τα ναωνυμικά και αγιωνυμικά τοπωνύμια του νησιού εξετάζονται 
όψεις της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων, και το πρόβλημα του 
τρόπου με τον οποίο ο λαός ορίζει, δια των τοπωνυμίων που καθιερώνει, τον ιερό χώρο των 
κοινοτήτων και των οικισμών του, ένα ζήτημα που στην ελληνική βιβλιογραφία έχει 
συστηματικά θέσει ο Αλ. Φλωράκης. Συμπερασματικά διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για 
τη σχέση ανάμεσα στα τοπωνύμια και την έννοια του ιερού χώρου, στον ελληνικό 
παραδοσιακό πολιτισμό, η οποία έχει απασχολήσει την λαογραφική και εθνολογική 
βιβλιογραφία. 
 
Αναφορές: Byzantinische Zeitschrift 89 (1996), σ. 521, σ. 568. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δωδεκάνησα. 
Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2003, σ. 164 σημ. 656. Δ. Δημητρόπουλος, «Τοπωνύμια και 
μικροτοπωνύμια στα νησιά του Αιγαίου: Όψεις της αντοχής της σήμανσης του τόπου στο χρόνο», στον 
τόμο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Πληθυσμοί και οικισμοί του ελληνικού χώρου. Ιστορικά μελετήματα. 
Αθήνα 2008, σ. 57 σημ. 15. Μ. Γ. Σέργης, Για μια Λαογραφία των Τοπωνυμίων: τα τοπωνύμια («μικρο 
- τοπωνύμια) μιας αγροτικής κοινότητας της Νάξου ως «μελέτη περίπτωσης». Θεσσαλονίκη 2016, σ. 73 
σημ. 106. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού 
της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 139 σημ. 9. 
 

141.  «Διηγήσεις περί θεοσημιών πριν από την άλωση της 
Κωνσταντινουπόλεως (1453)», Βυζαντινά 17 (1994), σ. 121-140. 

  
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται οι διηγήσεις των ιστορικών πηγών που 
περιγράφουν την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, το 1453, σχετικά με τα θαυμαστά σημεία 
που προανήγγειλαν την πτώση της της Τούρκους. Γίνονται συγκρίσεις με ανάλογες 
διατυπώσεις θρήνων και προφητειών της εποχής, καθώς και με αντίστοιχες παραδόσεις του 
ελληνικού λαού, και εξάγονται συμπεράσματα για τις πηγές έμπνευσης των ιστορικών της 
αλώσεως, στα συγκεκριμένα χωρία της. Πρόκειται για μια περίπτωση αποτύπωσης στοιχείων 
του λαϊκού πολιτισμού στους συγγραφείς της υστεροβυζαντινής γραμματείας, η οποία έχει 
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ήδη απασχολήσει ευρύτερα τη σχετική βιβλιογραφία, ήδη από την εποχή του Ν. Γ. Πολίτη, 
και η οποία συνεχίζει να αποτελεί πεδίο έρευνας για την επιστημονική λαογραφία. 
 
Αναφορές: Byzantinische Zeitschrift 89 (1996), σ. 247. Μ. Γ. Σέργης, Γεώργιος Σχολάριος-Γεννάδιος 
Β΄. Εθνοϊστορική μελέτη. Αθήνα 1996, σ. 14, σ. 37, σ. 112. Μ. Γ. Σέργης, Κατηγορίες του λαϊκού στο 
συγγραφικό έργο του Παχωμίου Ρουσάνου. Αθήνα 1997 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 188. Μ. Γ. Σέργης, 
Ο Ζακύνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος και ο λαϊκός πολιτισμός του 16ου αι. Αθήνα 2000, σ. 199. 
Ν. Νικολούδης, Λαονίκου Χαλκοκονδύλη Βυζαντίου Άλωσις. Αθήνα 1997, σ. 56. ΕΠΛΒΙΠ, Γενική 
Βιβλιογραφία. Αθήνα 2000, σ. 200. Στ. Ήμελλος, «Θεοσημίες προ της αλώσεως της 
Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων κατά τον ιστορικόν Κριτόβουλον», Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 52 (2004-2006), σ. 460 σημ. 2, σ. 463 σημ. 2. Ιω. Τελέλης, Μετεωρολογικά 
φαινόμενα και κλίμα στο Βυζάντιο 1. Αθήνα 2004, σ. ΧΧV, σ. 36 σημ. 26. Μανόλης Γ. Σέργης, 
Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός πολιτισμός τον 16ο αιώνα: η περίπτωση του Παχωμίου Ρουσάνου. 
Θεσσαλονίκη 2008, σ. 268. Δ. Ι. Μονιού, Μνήμες Αλώσεως. Κωνσταντινούπολη 1453. Θεσσαλονίκη 
2007, σ. 560. Στ. Ήμελλος, Λαογραφικά 5. Ποικίλα. Αθήνα 2010, σ. 32-33 σημ. 2. Τ. Κόλιας - Τρ. 
Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Δεκαπέντε χρόνια βυζαντινολογικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991-
2005). Αθήνα 2008, σ. 380 αρ. 3216. Ηλ. Ταξίδης, Όνειρα, οράματα και προφητικές διηγήσεις στα 
ιστορικά έργα της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Αθήνα 2012, σ. 13, σ. 47 σημ. 62, σ. 49 σημ. 68, σ. 
227 σημ. 105, σ. 258 σημ. 200, σ. 260 σημ. 212, 213, σ. 261 σημ. 214, 215, σ. 273 σημ. 4. Δημ. 
Μονιού, Κωνσταντινούπολη 1453. Μνήμες αλώσεως μέσα από τις διηγήσεις των ιστορικών της εποχής. 
Αθήνα 2006, σ. 562. Στ. Λαμπάκης, «Λαϊκοί θρύλοι και δοξασίες για την άλωση στην τραγωδία 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου «Ο Νίκος Καζαντζάκης και ο 
κρητικός πολιτισμός». Ηράκλειο 2007, σ. 5 σημ. 31. Tax. Kolias – Tr. Maniati-Kokkini, Quinze Ans de 
Bibliographie Byzantine en Grece (1991-2005). Athenes 2008, σ. 375. I. Medvedev, «Die Russen als 
‘Heiliges Volk’ aus der Sicht Konstantinopels im 14. Jahrhundert», στο Geschichte und Kultur der 
Palaiologenzeit. Referate des Internationalen Symposions zu Ehrer Herbert Hungers (Wien, 30. 
Novembers – 3. Dezember 1994). Wien 1996 (Tabulae Imperii Byzantini 8 – Denschriften der 
philosophisch-historischen Klasse, αρ. 241), σ. 18. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην 
καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 964. «Μιχαήλ Κριτόβουλος», www. el. wikipedia. org. Σοφία 
Φοίβα, 1453. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης σύμφωνα με τις βυζαντινές και τις λατινικές πηγές. 
Θεσσαλονίκη 2010 (μεταπτ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 23.  
 

142.  «Προσωπογραφικά προβλήματα των ηρώων στα ακριτικά 
δημοτικά τραγούδια», Βυζαντιακά 15 (1995), σ. 390-410 [= Δελτίον 
Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας Ελλάδος 10 (1996). Πρακτικά 
Β΄ Πανελληνίου Συμποσίου Γενεαλογικής και Εραλδικής Επιστήμης, 
σ. 481-500]. 

 
Περίληψη: Συγκεντρώνονται οι απόψεις που έχουν εκφραστεί στην υπάρχουσα 
βιβλιογραφία για τις ταυτίσεις ηρώων των ελληνικών ακριτικών δημοτικών τραγουδιών με 
συγκεκριμένα ιστορικά πρόσωπα, γνωστά από τις βυζαντινές πηγές, και προτείνεται ένας 
νέος τρόπος ταύτισης, με βάση την δράση του ήρωα σε κάθε τραγούδι, και όχι ως προς τα 
εξωτερικά - περιγραφικά χαρακτηριστικά του. Το ζήτημα αυτό έχει συστηματικά 
απασχολήσει και την παλαιότερη λαογραφική και βυζαντινολογική έρευνα, εδώ όμως 
προτείνεται μια λύση του ιστορικού αυτού προβλήματος από την οπτική γωνία της επιστήμης 
της λαογραφίας, με διεπιστημονική ωστόσο εφαρμογή και σημασία. 
   
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 89 (1996), σ. 157 [M.Stassinopoulou]. 
 
Σημείωση: Μια μορφή της μελέτης της δημοσιεύθηκε και στα αγγλικά, ως: «God and Greek 
Folk Heroes: Acritic and Clephtic folksongs in Greek tradition as a case of prosopographical 
research in Byzantine and Modern Greek heroic oral poetry», Γρηγόριος ο Παλαμάς 758 (1995), 
σ. 391-406. 
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Αναφορές: ΕΠΛΒΙΠ, Γενική Βιβλιογραφία. Αθήνα 2000, σ. 200. Τ. Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη 
(επιμ.), Δεκαπέντε χρόνια βυζαντινολογικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991-2005). Αθήνα 2008, σ. 
380 αρ. 3223. Β. Πούχνερ, «Σαράντα χρόνια έρευνας για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι», στο βιβλίο 
του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 471. Tax. Kolias – Tr. Maniati-
Kokkini, Quinze Ans de Bibliographie Byzantine en Grece (1991-2005). Athenes 2008, σ. 375. W. 
Puchner, Die Folklore Südosteuropas. Eine komparative Übersicht. Wien – Köln – Weimar, εκδ. 
Böhlau 2016, σ. 265 σημ. 12. 
 

143.  «Ο Επαμεινώνδας Σταματιάδης και οι σαμιακές σπουδές. Από την 
τοπική ιστορία στη λαογραφική παρατήρηση και καταγραφή», 
Πρακτικά ΙΕ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη 
1995, σ. 179-197. 

 
Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή ερευνάται η ιστορική πορεία του Επαμεινώνδα 
Σταματιάδη, από την ελληνική ιστορία στην τοπική σαμιακή ιστοριογραφία και η σταδιακή 
ανάπτυξη των λαογραφικών ενδιαφερόντων του, όπως φαίνεται από το έργο του και από τις 
πηγές της εποχής του, παραλλήλως με τις ιδεολογικές αναζητήσεις του, στο β΄ μισό του 19ου 
αιώνα. Οι παράγοντες αυτοί επηρρέασαν το περιεχόμενο και τη μορφή του έργου του, στη 
μορφή που αυτό είναι γνωστό σήμερα, δεδομένου ότι αποτελεί την βάση για την μελέτη της 
ιστορίας και του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, άρα η 
παρούσα μελέτη έχει τον χαρακτήρα και μιας εξελικτικής και κριτικής θεώρησης της μελέτης 
της ιστορίας και του πολιτισμού του νησιού.     
 
Αναφορές: Αλ. Σαββίδης, «Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδος της σαμιακής ιστορίας», Σαμιακές 
Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 31 σημ. 11. Βασ. Φρ. Τωμαδάκης (εισαγωγή, κείμενο κ.λπ.), Επ. 
Σταματιάδη, Μώμος ο Ελικώνιος. Κωμωδία. Αθήναι 1998, σ. 7 σημ. 1, σ. 12 σημ. 29, σ. 13 σημ. 35. 
Andr. Falangas, «Jacques Diassorinos et Jacques Vassilikos. Dans la vision de l’ historiographie 
Grecque», Inchinare Lui P. Nasturel la 80 de ani. Braila 2003, σ. 166-167, σημ. 33. Μ. Γ. Σέργης, 
«Σκέψεις για την οργάνωση, την ιστορική διαμόρφωση, τη σημασία και την ταξική πρόσληψη των 
λαϊκών δρωμένων, με αφορμή την Σκ’λουδηυτέρα (Κυνομαρτύριο) στη Σάμο (τέλη 19ου αι.)», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 53 σημ. 9. Χρ. Λάνδρος, Η σαμιακή 
ιστοριογραφία και τα Σαμιακά των αδελφών Σταματιάδη. Σάμος 2013, σ. 42 σημ. 23. Eusebi Ayensa i 
Prat, Στις εσχατιές της θάλασσας. Ισπανο-ελληνικές λαογραφικές συγκριτικές μελέτες. Αθήνα 2018, σ. 
394 σημ. 8. 
 

144.  «Η ανυπεράσπιστη παράδοση», Παράδοση και Τέχνη 21 (1995), σ. 
13 [= Παράδοση και Τέχνη 35 (1997), σ. 12-13]. 

 
Περίληψη: Αναφέρονται περιπτώσεις κατά τις οποίες η ελληνική λαϊκή παράδοση αποτελεί 
αντικείμενο φαλκίδευσης ή εμπορικής εκμετάλλευσης, χωρίς τον παραμικρό σεβασμό στην 
ιστορικότητα και την κοινωνική λειτουργικότητα των επιμέρους λαογραφικών φαινομένων. 
Ουσιαστικά πρόκειται για μορφές φολκλορισμού, οι οποίες συνδέονται στενά με την 
εμπορική εκμετάλλευση του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, μια τάση έκδηλη τόσο στην 
τρέχουσα εμπορική καθημερινότητα, όσο και ιδιαιτέρως σε τομείς όπως η μουσική, η 
διατροφή και ο χορός, καθώς αποδεικνύεται και στην παρούσα μελέτη. 
 

145.  «Παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια. Η σημασία και η τυπολογία 
τους στην ελληνική λαογραφία», Εξώπολις 2 (1995), σ. 126-128. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στον ρόλο που τα παιδικά παιχνίδια του ελληνικού λαού έχουν 
μέσα στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, και εξετάζεται η τυπολογία τους και η λειτουργικότητά 
τους, κοινωνική και ψυχολογική, για τον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό. Το παιδικό 
παιχνίδι δεν έχει μέχρι σήμερα αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής μελέτης από την 
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επιστημονική λαογραφία, και στην μελέτη αυτή προτείνονται ορισμένα βασικά 
χαρακτηριστικά μιας τέτοιας μελλοντικής ερμηνευτικής προσέγγισης. 
 
Αναφορές: Ελ. Μαρούδη, Παραδοσιακά παίγνια Βάντσας (Άνω Κώμης). Κοζάνη 2016, σ. 167. 
 

146.  «Η ιστορική και λαογραφική πορεία του θρακικού Ελληνισμού», 
Σύγχρονα Βήματα 94 (1995), σ. 65-75. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στην ιστορική πορεία και στην λαογραφική δημιουργία των 
Ελλήνων της Θράκης, και μάλιστα όχι της σημερινής ελληνικής, αλλά της μείζονος Θράκης, 
αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι ιστορικές συγκυρίες επέδρασαν άμεσα πάνω στην 
διαμόρφωση των δεδομένων του θρακικού λαϊκού πολιτισμού, τα οποία διακρίνονται για την 
ιστορικότητα που τα διακρίνει και τα συνέχει. Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία 
διατυπώνονται συνπεράσματα και απόψεις, που προωθούν την ερμηνευτική θέαση των 
εκδηλώδεων της θρακικής λαογραφίας, στα πλαίσια μιας κοινωνικοϊστορικής θεώρησής 
τους. 
 

147.  «A contribution to folk songs research on Pomacs in the area of 
Xanthe (Thrace / Greece)», Journal of Oriental and African Studies 
6 (1994), σ. 101-117. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται αναλυτικά δημοτικά τραγούδια των Πομάκων από χωριά του νομού 
Ξάνθης, τα οποία κατατάσσονται και δημοσιεύονται πλήρως. Με βάση το υλικό αυτό, που 
παρέχεται τόσο σε πομακική γλώσσα, όσο και σε αγγλική μετάφραση, διατυπώνονται 
παρατηρήσεις για τις αντιλήψεις, τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές που καθορίζουν το 
σύστημα αξιών και το δίκτυο της κοινωνικής συγκρότησης των Πομάκων της Ξάνθης, και 
αποτυπώνονται στα προϊόντα του έντεχνου λαϊκού λόγου της, και συγκεκριμένα στα 
δημοτικά τραγούδια τους. Παραλλήλως, η μελέτη αυτή αξιοποιεί το παλαιότερο αρχειακό 
λαογραφικό υλικό, που προέρχεται από τα πομακοχώρια της ελληνικής Θράκης, στα πλαίσια 
μιας ερμηνευτικής προσέγγισης του συστήματος αξιών που διέπει τα πομακικά δημοτικά 
τραγούδια, αλλά και της λειτουργικότητάς τους στην τοπική παραδοσιακή κοινωνία που τα 
δημιούργησε και τα χρησιμοποίησε. 
 
Σημείωση: Συνοπτική μορφή της μελέτης της έχει δημοσιευθεί και ως εκτενής περίληψη 
ανακοίνωσης σε επιστημονικό συνέδριο, βλ. αρ. 123. 
 
Αναφορές: Τ. Κωστόπουλος, Το «Μακεδονικό» της Θράκης. Κρατικοί σχεδιασμοί για τους Πομάκους 
(1956 - 2008). Αθήνα 2009, σ. 313. Γ. Τσιώλης, Η μουσική και το τραγούδι των Πομάκων του νομού 
Ξάνθης. Η περίπτωση του χωριού Δημάριο. Θεσσαλονίκη 2011 (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Τμήμα 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης), σ. 24. Π. Κυρανούδης, «Οι Πομάκοι και η γλώσσα τους», Ελληνική 
Διαλεκτολογία 5 (1996-98), σ. 187. Παν. Παπαδημητρίου, Ανθολόγιο πομακικών τραγουδιών της 
Ελλάδας. Θεσσαλονίκη 2010, σ. 75 σημ. 66, σ. 391. 
 

148.  «Συμβολή στη μελέτη των τοπωνυμίων των Πομάκων στην 
περιοχή της Ξάνθης», Θρακικά 9 (1994), σ. 79-106. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται και μελετώνται τοπωνύμια των Πομάκων που 
κατοικούν στο νομό Ξάνθης, συγκεντρωμένα από παλαιότερες καταγραφές και από 
πρόσφατη επιτόπια έρευνα. Σημειώνονται ορισμένες παρατηρήσεις για την σημασία και την 
καταγωγή κάποιων τοπωνυμίων, ενώ προστίθεται και επίμετρο, για πιθανές ιστορικές 
πληροφορίες που ίσως μπορούν να ανιχνευθούν πίσω από τα τοπωνύμια αυτά. Μέσα από το 
τοπωνυμικό αυτό υλικό ανιχνεύονται επίσης εθιμικές και τελετουργικές πρακτικές, αλλά και 
το ζωτικό ζήτημα της θρησκευτικής και γλωσσικής ταυτότητας και εξέλιξης των Πομάκων, 
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το οποίο σχετίζεται άμεσα με το «σκοτεινό» και αμφισβητούμενο ζήτημα της καταγωγής και 
της ουσιαστικής ταυτότητάς τους, στην διαχρονική της μάλιστα εξέλιξη. 
 
Αναφορές: Π. Κυρανούδης, «Οι Πομάκοι και η γλώσσα της», Ελληνική Διαλεκτολογία 5 (1996-1998), 
σ. 152 σημ. 25, 26, σ. 153 σημ. 27, σ. 162, σ. 185. Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, Το όμορο 
στη Ροδόπη. Λαϊκός θησαυρός Ξάνθης - Σμόλιαν. Ξάνθη 2008, σ. 155. Θ. Θεοδώρου, Μουσουλμανική 
μειονότητα στη Θράκη και μειονότητες στην Ευρώπη 1923 - 2010. Κομοτηνή 2010 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), 
σ. 307. Σ. Χατζηδημητρίου, Τοπωνυμιολογική θεώρηση των πομακικών οικισμών του νομού Ξάνθης. 
Θεσσαλονίκη 2005 (διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 14. Θ. Θεοδώρου, Μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη 
και οι μειονότητες στην Ευρώπη 1923-2010. Μια ολιστική ανθρωπολογική προσέγγιση. Ξάνθη 2012, σ. 
299. Φ. Μαλκίδης, «Βιβλιογραφία για τους Πομάκους», pomakohoria. blogspot. com. Φ. Μαλκίδης, 
«Βιβλιογραφία για τους Πομάκους»,  malkidis. blogspot. com. «Βασική βιβλιογραφία για τους 
Πομάκους», natpresh. blogspot. com. «Βιβλιογραφία για τη γλώσσα, την ιστορία και την παράδοση των 
Πομάκων», olympia. gr. Ν. Σοϊλεντάκης, Ιστορία του θρακικού Ελληνισμού 2. Ο 20ός αιώνας, Αθήνα 
2004, σ. 506. Ελ. Γκουβέντα, Σύγχρονα μεταναστευτικά δίκτυα στη «μουσουλμανική μειονότητα» της 
Θράκης. Μυτιλήνη 2015 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου), σ. 312. 
 

149.  «Βυζαντινή λαογραφία και καθημερινή ζωή των Βυζαντινών», 
Βυζαντινός Δόμος 7 (1993-1994), σ. 3-11. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στον κλάδο της βυζαντινής λαογραφίας, τον 
οποίο στην Ελλάδα θεμελίωσε ο καθηγητής Φαίδων Κουκουλές, και στην μελέτη της 
καθημερινής ζωής των Βυζαντινών, και αποτυπώνεται η κατάσταση και το επίπεδο της 
σχετικής έρευνας, ενώ παρατίθενται και οι σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές, μέσω των 
οποίων σκιαγραφείται η πρόοδος και η συγκρότηση του επιστημονικού αυτού κλάδου. 
Πρόκειται για την συστηματική έρευνα της καθημερινής ζωής στα βυζαντινά χρόνια, μέσα 
από τις πληροφορίες των πηγών αλλά και των σχετικών αρχαιολογικών ευρημάτων, υπό το 
πρίσμα της επιστήμης της λαογραφίας, της λαογραφικής θεωρίας και μεθόδου. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 89 (1996), σ. 245 [Ap. Karpozelos] / Byzantinische 
Zeitschrift 89 (1996), σ. 568 [T. Kolias] 
 
Αναφορές: Revue Historique de Droit Français et Etranger 75 (1997), σ. 529. Bibliographie de l’ Art 
Byzantine et Post-byzantine. Athenes 1996, σ. 143 αρ. 1937. ΕΠΛΒΙΠ, Γενική Βιβλιογραφία. Αθήνα 
2000, σ. 200. Τ. Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Δεκαπέντε χρόνια βυζαντινολογικής 
βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991 - 2005). Αθήνα 2008, σ. 380 αρ. 3215. Αρ. Δουλαβέρας, «Βυζάντιο 
– Τουρκοκρατία. Νεοελληνική ταυτότητα και Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. 
Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 
2012, σ. 85, σημ. 16, σ. 88 σημ. 33, 35. Αγγ. Κομποχόλη, «Λαογραφία και αγιολογία: κειμενική 
διακινητικότητα και αλληλεπίδραση αφηγηματικών θεμάτων και μοτίβων», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, 
θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 593 σημ. 8. Tax. Kolias – Tr. Maniati-Kokkini, Quinze Ans de 
Bibliographie Byzantine en Grece (1991 - 2005). Athenes 2008, σ. 375. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική 
Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 23 σημ. 20, σ. 26 σημ. 39, σ. 43. 
 

150.  «Οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών λαογραφικών 
μουσείων: η περίπτωση του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας», 
Φθιωτικά Χρονικά 16 (1995), σ. 5-22. 

 
Περίληψη: Με βάση και αφητηρία την περίπτωση του «Λαογραφικού Μουσείου 
Φθιώτιδας», στη Λαμία, διατυπώνονται παρατηρήσεις και σκέψεις για τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να οργανώνονται, να δομούνται και να λειτουργούν τα τοπικά λαογραφικά 
μουσεία, ώστε να συμβάλλουν τόσο στην γνωριμία του επισκέπτη με τον λαϊκό πολιτισμό 
της περιοχής, όσο και στην έρευνα του τοπικού παραδοσιακού πολιτισμικού συστήματος. 
Ουσιαστικά περιγράφονται εδώ η διαφοροποίηση ανάμεσα σε ένα μουσείο λαϊκής τέχνης και 
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σε ένα τοπικό λαογραφικό μουσείο, αλλά και οι προϋποθέσεις που το δεύτερο πρέπει να 
πληρεί, ώστε να ανταποκρίνεται στον τίτλο του και να εκπληρώνει τον σκοπό για τον οποίο 
δημιουργήθηκε. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 795 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας – Χρ. Ρέππας, Λαογραφικά Μουσεία της Μεσσηνίας, Θεσσαλονίκη 2012, 
σ. 19 σημ. 42, σ. 20 σημ. 44. Ευθ. Σκόδρας, Τα παραδοσιακά επαγγέλματα της λαογραφικής έκθεσης 
του ιστορικού – λαογραφικού και φυσικής ιστορίας Μουσείου Ν. Κοζάνης: παρουσίασή τους μέσω 
πολυμεσικής εφαρμογής. Μυτιλήνη 2010 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών), σ. 120. Γ. Π. Σταυρόπουλος, «Φθιωτική Λαογραφία – Βιβλιογραφική απόπειρα», www. 
fteri – fthiotidos. gr / index. php, αρ. 142.  
 

151.  «Πολιτισμική ταυτότητα και τοπικός τύπος. Η περίπτωση μιας 
σαμιακής εφημερίδας», Πρακτικά Συνεδρίου «Άξονες και 
προϋποθέσεις για μια διεπιστημονική έρευνα». Αθήνα 1995, σ. 91-
107. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται ο τρόπος που κατασκευάζεται και προβάλλεται η τοπική πολιτισμική 
ταυτότητα, μέσα από τις σελίδες μιας τοπικής εφημερίδας, που εκδίδεται στην Αθήνα από 
έναν σύλλογο αποδήμων Σαμίων, με καταγωγή από το χωριό Καλλιθέα της Σάμου. Τα άρθρα 
της εφημερίδας καταλογογραφούνται, και γίνονται συγκρίσεις με ανάλογες περιπτώσεις από 
άλλες περιοχές του Ελληνισμού, που έχουν μελετηθεί από τη σχετική λαογραφική 
βιβλιογραφία. Με τον τρόπο αυτό εξάγονται συμπεράσματα για τη λειτουργικότητα της 
νοσταλγίας και του φολκλορισμού, αλλά και για τον σπουδαίο ρόλο των συλλόγων στην 
αναπαράσταση της τοπικής λαογραφικής ταυτότητας πολλών ελληνικών περιοχών, ένα 
ζήτημα κυρίαρχο σήμερα στις λαογραφικές σπουδές, δεδομένου ότι αυτό που 
προσλαμβάνουμε ως σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό σε μεγάλο βαθμό είναι αυτό που θα 
μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως «πολιτισμό των συλλόγων». 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Τοπικές εφημερίδες και λαϊκή ποίηση. Ένα ακόμη παράδειγμα: 
Nάξος»,  Λαογραφία 38 (1998), σ. 59. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Δημοσιογραφικός λόγος και παροιμία», 
στον τόμο Χρ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός. Λαογραφία και 
Ιστορία. Συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 284. Μ. Γ. 
Σέργης, «Η εφημερίδα Ναξιακόν Βήμα (1930-1933)», Ναξιακά 2: 40 (2001), σ. 44. Μ. Γ. Σέργης, 
Εφημερίδες και λαογραφία. Αθήνα 1999 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 465. Κ. Μελάς, Η έντυπη λαϊκή ποίηση 
στην Κάρπαθο (1959-1999). Αθήνα 2001 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ),σ. 13, σ. 203. Γ. Βαρδακούλας, «Ο 
τοπικός τύπος και η συμβολή του στο τοπικό μας πρόβλημα», Ναυπακτιακά 9 (1997), σ. 49. Ρ. 
Κακάμπουρα-Τίλη, Ανάμεσα στο αστικό κέντρο και τις τοπικές κοινωνίες. Κόνιτσα 1999 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 221, σ. 263. Ν. Καρπούζης, Αργοστόλι Κεφαλληνίας. Μεταβολές στη σύγχρονη ζωή μιας 
επαρχιακής πόλης. Αθήνα 2007 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 26-27 σημ. 49, σ. 404. Γ. Βοζίκας, Το πανηγύρι 
της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη. Αθήνα 2006 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 456. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, 
Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία. Συναγωγή μελετών. Αθήνα 2006, σ. 93 σημ. 2, σ. 216 σημ. 22, σ. 356. 
Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Δένδρα – φυτά - άνθη στον λαϊκό πολιτισμό των νεωτέρων Ελλήνων. 
Αθήνα 2006, σ. 565-566. Β. Μ., «Η Φωνή της Καλλιθέας αντικείμενο επιστημονικής μελέτης», Η 
Φωνή της Καλλιθέας 3 (29) (Οκτώβριος 1998), σ. 7. Μ. Γ. Σέργης, «Η Αργοκοιλιώτισσα και τα 
θαύματά της. Η μαρτυρία της εφημερίδας Παροναξία», Αργοκοιλιώτισσα 13 (1998), σ. 23 σημ. 1. Μ. Γ. 
Σέργης, «Αιγαίον Σάμου: πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα», Πρακτικά Συνεδρίου «Ο τύπος στη 
Σάμο. Αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας». Αθήνα 2003, σ. 113 σημ. 8, σ. 115 σημ. 17. Δ. 
Θρασυβούλου, «Ο τύπος της εσωτερικής μετανάστευσης», Επιπλέον (Ιούνιος 2003), σ. 6 σημ. 4. Γ. 
Βοζίκας, «Πρόσφυξ Παναγία. Συνυφάνσεις στην ανασύσταση του προσκυνήματος της Παναγίας 
Σουμελά στο Βέρμιο», στο Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πόντος. Θέματα Λαογραφίας του Ποντιακού 
Ελληνισμού. Αθήνα 2008, σ. 121 σημ. 22. Γ. Θανόπουλος, «Τα στιχουργήματα του Νάξιου λαϊκού 
ποιητή Κοτζάλα», Αγαθοεργίη. Τιμητικός τόμος για τον Επίσκοπο Κυανέων Χρυσόστομο 
Μαυρογιαννόπουλο διαπρεπή Νάξιο της διασποράς. Αθήνα 2008, σ. 354 σημ. 22. Ν. Καρπούζης, 
«Ορθόδοξοι και Καθολικοί στη σύγχρονη κοινωνία του Αργοστολίου Κεφαλληνίας», στον τόμο Μ. Γ. 
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Βαρβούνης - Παν. Τζουμέρκας (επιμ.), Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. 
Χατζηφώτη 1. Αλεξάνδρεια 2008, σ. 195 σημ. 6. Γ. Βοζίκας, Η συνοικία της Αγίας Μαρίνας στην 
Ηλιούπολη και το πανηγύρι της. Η καθημερινή ζωή και ταυτότητα της πόλης. Αθήνα 2009, σ. 428. Ελ. 
Σκιαδά, Ο επαρχιακός τύπος. Η «Φωνή της Πάρου»: Το παράδειγμα μιας εφημερίδας. Αθήνα 2009, σ. 7 
σημ. 6, σ. 8 σημ. 10, σ. 11 σημ. 17, σ. 50 σημ. 127, σ. 116. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, Τα πτυχωτά 
«φουστάνια» της Χίου (μέσα 16ου αι. - αρχές 20ού). Πολυτυπία και παραλλαγές. Συμβολή στη μελέτη των 
ενδυματολογικών συστημάτων του Αιγαίου. Κομοτηνή  2010 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 238. Ν. Καρπούζης, 
«Μεταβολές και μετασχηματισμοί στο αστικό καρναβάλι της πόλης του Αργοστολίου Κεφαλληνίας 
κατά τον εικοστό αιώνα», Κεφαλληνιακά Χρονικά 12 (2009-2010). Αφιέρωμα στον Σπύρο Αντιόχου 
Ευαγγελάτον, σ. 459 σημ. 16. Ρ. Κακάμπουρα, «Κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των 
Τζουμερκιώτικων συλλόγων», Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας «Τοπικά πολιτισμικά στοιχεία της 
ταυτότητας των Τζουμερκιωτών», Αγνάντα Άρτας 2012, σ. 29, σ. 33. Γ. Θανόπουλος, «Ηλίας Τζανετής: 
Ένας σύγχρονος Ναξιώτης λαϊκός ποιητής», Ναξιακά. Επετηρίδα Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων 1 
(2011), σ. 105 σημ. 32. Ν. Περπατάρη, «Τύπος και Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. 
Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 
2012, σ. 273 σημ. 76. Ελπινίκη Ταστάνη, Αναπαραστάσεις της αστικής ζωής στη Λέσβο: Η μαρτυρία 
του σατιρικού περιοδικού ‘Τρίβολος’ (1931-1952). Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 20 σημ. 31-
32, σ. 528. Νικ. Καρπούζης, «Πρώιμη αστική λαογραφία: αναπαραστάσεις της ιστορίας και της 
κοινωνίας της νέας πρωτεύουσας (Αθήνα 1835) μέσα από το έργο του Πολύβιου Δημητρακόπουλου Η 
Δούκισσα της Πλακεντίας», στον τόμο Γ. Βοζίκας (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
«Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση – πεζογραφία – θέατρο) 1. Αθήνα 2013, έκδ. Ακαδημία 
Αθηνών / Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, σ. 638. Γ. Θανόπουλος, «Σύγχρονοι λαϊκοί 
ποιητές στο Φιλώτι της Νάξου», στον τόμο Ιω. Προμπονάς – Στ. Ψαρράς (επιμ.), Πρακτικά Δ΄ 
Πανελληνίου Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Κωμιακή 4-7 Σεπτεμβρίου 2008). Αθήνα 
2013, εκδ. Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σ. 943 σημ. 33. Γ. Θανόπουλος, Ελληνική λαϊκή 
ποίηση. Από το δημοτικό τραγούδι στη σύγχρονη έντυπη και ηλεκτρονική λαϊκή ποίηση. Αθήνα 2014, σ. 
541 σημ. 33, σ. 574 σημ. 32, σ. 689. Κυρ. Τριπολιτσιώτης, Ο γυναικείος περιοδικός τύπος και η ένδυση 
στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Η περίπτωση του περιοδικού Γυναίκα (1950-1975) 1. 
Ιωάννινα 2015 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 47 σημ. 113, σ. 383. Μαρία – Ιωάννα 
Κουκουλά, Τα έθιμα του Πάσχα στους Καθολικούς της Καλλονής Τήνου. Αθήνα 2015 (μεταπτ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 15, σ. 183. Ρέα Κακάμπουρα – Πάττυ Σχοινά, «Καρπαθιακή ταυτότητα και λαϊκή 
παράδοση: ο λόγος του περιοδικού Καρπαθιακή Ηχώ», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ., με τη 
συνεργασία Π. Ξανθάκου), Κάρπαθος και Λαογραφία. Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής 
Λαογραφίας (Κάρπαθος, 8-12 Μαΐου 2013). Αθήνα 2016, σ. 419 σημ. 36, σ. 421-422. Λαμπρ. 
Καμπούρα, Οι μουσικές δραστηριότητες των κατοίκων της Χίου κατά τη χρονική περίοδο 1920 – 1930, 
Χίος 2014 (πτυχ. εργασ.: ΤΕΙ Ηπείρου), σ. 47. Ιω. Δρίνης, Μετασχηματισμοί και αναπαραστάσεις του 
ορεινού χώρου (από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα). Η περίπτωση της Δημητσάνας 1. Ιωάννινα 2012 (διδ. 
διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 332. Αμ. Λιοπύρη, Άρης Μπιτσώρης: ένας σύγχρονος λαϊκός 
ποιητής. Κατηγορίες, τεχνοτροπικά στοιχεία και κοινωνικά συμφραζόμενα των στιχουργημάτων του. 
Αθήνα 2012 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 193. Δ. Θρασυβούλου, «Ο τύπος της εσωτερικής 
μετανάστευσης. Κατασκευές της κοινότητας και της ταυτότητας στις εφημερίδες των σαμιακών 
συλλόγων της Αθήνας», στον τόμο Λ. Δρούλια (επιμ.), Ο Ελληνικός Τύπος 1784 ως σήμερα. Ιστορικές 
και θεωρητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2002). Αθήνα 2005, 
σ. 337 σημ. 4. Ρ. Κακάμπουρα, «Από το χώρο στα πρόσωπα: μετατοπίσεις της συλλογικής μνήμης 
μέσα από την εφημερίδα ‘Τα Άγναντα’», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), 
Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. 
In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – 
εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 303 σημ. 8. 
 

152.  «Λαογραφική έρευνα και πρωτογενές λαογραφικό υλικό της 
Θράκης Α΄», Θρακική Επετηρίδα 9 (1992-1994), σ. 37-69. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για το πρώτο μέρος μιας εργασίας υποδομής, με σκοπό την 
επιστημονική οργάνωση και τον σχεδιασμό των λαογραφικών ερευνών για την Θράκη. 
Παρουσιάζονται εδώ αναλυτικά, με τα περιεχόμενά της, τα θρακικά λαογραφικά χειρόγραφα 
του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Κέντρου Ερεύνης της 
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Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών, των Λαογραφικών Αρχείων των 
Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και Θράκης, και του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών. Ακολουθούν ευρετήρια συλλογέων, τόπων και θεματικό - ειδολογικό ευρετήριο 
των περιεχομένων κάθε συλλογής, ώστε να διευκολύνεται ο επιστήμονας που θα θελήσει να 
ασχοληθεί με ζητήματα της θρακικής λαογραφίας από ερευνητική άποψη, ή θα θελήσει να 
οργανώσει την δική του επιτόπια έρευνα και καταγραφή στον θρακικό χώρο. 
 
Αναφορές: Φ. Ασημακοπούλου, «Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης», στο Φ. Ασημακοπούλου 
- Σ. Χρηστίδου-Λιοναράκη, Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. 
Αθήνα 2002, σ. 260. Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, «Λαογραφικά της Γουριάς», Ευεργεσίη. Τόμος 
χαριστήριος στον Π. Ι. Κοντό 2. Αθήνα 2006, σ. 823-824 σημ. 4. Γ. Κούζας, «Πρωτογενές λαογραφικό 
υλικό από τη Σάμο. Η περίπτωση των σαμιακών συλλογών του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 37 σημ. 
11. Παρθ. Κελτσίδου, Η έμφυλη διάσταση της βίας: ιστορίες βίας και ταυτοτήτων στους Πομάκους της 
Ξάνθης. Κομοτηνή 2016 (μεταπτ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 145. Λίνα Μουσιώνη, Τα τυποβαφικά εργαστήρια 
του Τυρνάβου 19ος – 20ός αι. 1. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 210. Παντελεήμων Μουτάφης, 
Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της 
Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 370. Πασχ. Αλμπάνης, 
Περιφερειακή ανάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με βάση το πολιτιστικό της απόθεμα. 
Κομοτηνή 2017, σ. 110. 
 

153.  «Συμβολή στη μελέτη των δημοτικών τραγουδιών των Πομάκων 
της ελληνικής Θράκης», Θρακική Επετηρίδα 9 (1992-1994), σ. 329-
348. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται, από μορφολογική και σημειολογική άποψη, 
ορισμένα δημοτικά τραγούδια των Πομάκων που κατοικούν στα ορεινά χωριά του νομού 
Ξάνθης. Με βάση το υλικό αυτό, διατυπώνονται παρατηρήσεις για τις αντιλήψεις, τις 
νοοτροπίες και τις συμπεριφορές που καθορίζουν το σύστημα αξιών και το δίκτυο της 
κοινωνικής συγκρότησης των Πομάκων της Ξάνθης, και αποτυπώνονται στα προϊόντα του 
έντεχνου λαϊκού λόγου της, και συγκεκριμένα στα δημοτικά τραγούδια τους. Παραλλήλως, η 
μελέτη αυτή αξιοποιεί το παλαιότερο αρχειακό λαογραφικό υλικό, στα πλαίσια μιας 
ερμηνευτικής προσέγγισης του συστήματος αξιών που διέπει τα πομακικά δημοτικά 
τραγούδια. Επίσης εντοπίζονται οι βασικές ιδεολογικές και δομικές γραμμές που τα 
συνέχουν και εξάγονται συμπεράσματα για το όλο πολιτισμικό σύστημα των φορέων της, με 
βάση και την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία. 
 
Σημείωση: Πρώτη μορφή της μελέτης της έχει δημοσιευθεί στην αγγλική γλώσσα, με τον τίτλο 
«A contribution to folk songs research on Pomacs in the area of Xanthe (Thrace \ Greece)», 
Journal of Oriental and African Studies 6 (1994), σ. 101-117.  
 
Αναφορές: Δ. Κατάκη, Παραμύθια από τη Ροδόπη. Ξάνθη 1997, σ. 21. Κ. Τσιούμης, Οι Πομάκοι στο 
ελληνικό κράτος (1920 - 1950). Θεσσαλονίκη 1997, σ. 126. Π. Κυρανούδης, «Οι Πομάκοι και η 
γλώσσα τους», Ελληνική Διαλεκτολογία 5 (1996-1998), σ. 185. Σεβ. Τρουμπέτα, Κατασκευάζοντας 
ταυτότητες για της μουσουλμάνους της Θράκης. Αθήνα 2001, σ. 139, σ. 249. Φ. Ασημακοπούλου, 
«Πομάκοι», στο Φ. Ασημακοπούλου - Σ. Χρηστίδου-Λιοναράκη, Η μουσουλμανική μειονότητα της 
Θράκης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αθήνα 2002, σ. 297. Ν. Κόκκας, «Γλώσσα και ποίηση στα 
πομάκικα δημοτικά τραγούδια», στο Αλή Ρόγκο, Πομάκικα δημοτικά τραγούδια της Θράκης 1. Ξάνθη 
2002, σ. 60, 71 σημ. 2. Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, Το όμορο στη Ροδόπη. Λαϊκός 
θησαυρός Ξάνθης - Σμόλιαν. Ξάνθη 2008, σ. 155. Παρθ. Κελτσίδου, Εθνοτική ταυτότητα: Η έμφυλη 
διάστασή της στην Κοτύλη Ξάνθης. Ιστορίες μνήμης και ταυτοτήτων. Ιωάννινα 2010 (διδ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 187 σημ. 10, σ. 241. Ek. Markou, La question identitaire et l’ education 
chez les Pomaques de Thrace Grecque. Paris 2001 (These de Doctorat: Ecole des Hautes Études en 
Sciences Sociales), σ. 174 σημ. 40, σ. 377. Κ. Ζαφείρης, Συγκριτική ανάλυση των βιολογικών και 
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κοινωνικών δομών απομονωμένων πληθυσμών του Ν. Ροδόπης. Κομοτηνή 2006 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 
72, σ. 509. Φ. Μαλκίδης, «Βιβλιογραφία για τους Πομάκους», pomakohoria.blogspot.com. Φ. 
Μαλκίδης, «Βιβλιογραφία για τους Πομάκους»,  malkidis.blogspot.com. «Βασική βιβλιογραφία για 
τους Πομάκους», natpresh.blogspot.com. «Βιβλιογραφία για τη γλώσσα, την ιστορία και την παράδοση 
των Πομάκων», olympia.gr. Γ. Τσιώλης, Η μουσική και το τραγούδι των Πομάκων του νομού Ξάνθης. 
Η περίπτωση του χωριού Δημάριο. Θεσσαλονίκη 2011 (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Τμήμα Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης), σ. 24. Χρ. Μάρκου – Μ. Αλμπάνης – Εμ. Μπουρουτζή, «Επεξηγηματικά 
σχόλια στα πομακικά κείμενα», Ερευνητικό Πρόγραμμα «Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών 
δεσμών μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη» (ΕΟΧ GR07 / 3768) – Υποέργο 02 
«Γλωσσολογική έρευνα, αποτίμηση και διάχυση αποτελεσμάτων», ΠΕ1: Γλωσσολογική έρευνα – 
Παραδοτέο Π.1.4: Συνοδευτικό επεξηγηματικό υλικό, σ. 95. Παν. Παπαδημητρίου, Ανθολόγιο 
πομακικών τραγουδιών της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη 2010, σ. 75 σημ. 66, σ. 391. V. Aarbakke, “Pomak 
Language Usage and the Spell of Nationalism: The Case of the Pomaks in Greece”, στον τόμο  R. D. 
Greenberg - M. Nomachi (επιμ.), Slavia Islamica: Language, Religion and Identity, Slavic Eurasian 
Studies 25, Sapporo 2012: Slavic Research Center - Hokkaido University, σ. 173 σημ. 55. Πέτρος 
Θεοχαρίδης, Ανέκδοτες ηχογραφήσεις στα Πομακοχώρια της Ξάνθης. Επιμέλεια – μετάφραση – Σχόλια: 
Φεχρή Ιμάμ – Νικ. Θ. Κόκκας. Μουσικές μεταγραφές: Ιω. Κακάρας. Ξάνθη 2018, εκδ. Πολιτιστικός 
Σύλλογος Πομάκων Ν. Ξάνθης, σ. 26. 
 

154.  «Η διαμάχη Γ. Βλαχογιάννη και Σ. Κουγέα για τα κλέφτικα 
δημοτικά τραγούδια. Συμβολή στη διερεύνηση των διαδικασιών 
δημιουργίας των δημοτικών τραγουδιών», Ναυπακτιακά 7 (1995). 
Α΄ Συμπόσιο Ναυπακτιακής Λογοτεχνίας: Γιάννης Βλαχογιάννης, σ. 
345-356. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι διάφορες φάσεις της διαμάχης του Γ. Βλαχογιάννη με τον Σ. 
Κουγέα, για τη γνησιότητα των κλέφτικων δημοτικών τραγουδιών της Πελοποννήσου, και 
διατυπώνονται απόψεις για τις βαθύτερες αιτίες της διαμάχης αυτής, που εντοπίζονται στην 
αδυναμία κατανόησης των μηχανισμών δημιουργίας τους δημοτικού τραγουδιού, και 
λειτουργίας της προφορικής ποιήσεως γενικότερα. Εν προκειμένω η προσπάθεια 
τεκμηρίωσης της ιστορικότητας των τραγουδιών αυτών συντέλεσε στην παραθεώρηση του 
σπουδαίου ζητήματος των ουσιαστικών δημιουργών τους και των τρόπων με τους οποίους 
αυτά συντίθενται και διαδίσονται, στα πλαίσια του λαϊκού πολιτισμού. 
      
Αναφορές: Μ. Ανδρουλάκη, «Μουσικές καταγραφές του τραγουδιού των Κολοκοτρωναίων», 
Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών 3. Αθήναι 2001-2002, σ. 498 σημ. 5. 
Χαρ. Χαραλαμπόπουλος – Ευγ. Καραγιάννη, «Ναυπακτιακά ευρετήρια», Ναυπακτιακά 16 (2010-
2012), σ. 21. Β. Πούχνερ, «Σαράντα χρόνια έρευνας για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι», στο βιβλίο 
του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 471.  
 

155.  «God and Greek Folk Heroes: acritic and clephtic folk songs in 
Greek tradition as a case of prosopographical research in Byzantine 
and Modern Greek heroic oral poetry», Γρηγόριος ο Παλαμάς 758 
(1995), σ. 391-406. 

 
Περίληψη: Γίνονται συγκρίσεις του τρόπου με τον οποίο παρατίθενται τα προσωπογραφικά 
στοιχεία των ηρώων στα ακριτικά και στα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια του ελληνικού 
λαού, και διατυπώνονται γενικότερες παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται 
και δρα ο ήρωας στην βυζαντινή και στη νεοελληνική ηρωϊκή ποίηση. Πρόκειται για μια 
πρόταση σχετικά με την προσωπογραφία της ελληνικής ηρωικής δημοτικής ποίησης, η οποία 
στηρίζεται στις δράσεις των ηρώων, όπως έχει προταθεί από τη σχετική βιβλιογραφία, ιδίως 
δε από τον Vl. Propp, και για τη μελέτη των ηρώων των παραμυθιών. Η μέθοδος μάλιστα 
αυτή αναδεικνύει και τις συνάφειες των πρωταγωνιστών των τραγουδιών αυτών, όπως 
περιγράφονται από τον λαϊκό ποιητή.  
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156.  «Η λειτουργία του λαογραφικού στοιχείου στο έργο του Μ. 

Καραγάτση: η περίπτωση του μυθιστορήματος Σέργιος και 
Βάκχος», Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών 11 (1995), σ. 191-196. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται ο κεντρικός διηγηματικός πυρήνας του μυθιστορήματος «Σέργιος και 
Βάκχος» του Μ. Καραγάτση, η πηγή των ιδεών του οποίου εντοπίζεται σε νεοελληνικές 
θρησκευτικές και αγιολογικές παραδόσεις γύρω από τη δράση των αγίων, με βάση το 
εικόνισμα ή το ναό τους, σύμφωνα με τις οποίες ο άγιος συνεχίζει να ζει και να δρα 
σωματικά, με βάση το κέντρο λατρείας του. Στην πραγματικότητα, ανιχνεύονται πηγές της 
λογοτεχνικής έμπνευσης του Καραγάτση σε αγιολογικές λαϊκές παραδόσεις, οι οποίες 
αποτυπώνουν και σχετικές τελετουργικές πρακτικές, σχετιζόμενες με την ελληνική λαϊκή 
αγιολατρία, όπως αυτή έχει δομηθεί στον εθιμικό βίο του λαού. 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική 
προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής 
Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα 
των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 266, σ. 274. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική 
Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 228, σ. 235. 
 

157.  «Ο μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Παντελεήμων Μπαρδάκος 
(1920-1995)», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 47 (1995), σ. 379. 

 
Περίληψη : Γίνεται εκτενής αναφορά στη ζωή, το έργο και την εκκλησιαστική δράση του 
μακαριστού Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κυρού Παντελεήμονος Β΄, η παρουσία του 
οποίου στη Σάμο κάλυψε την κρίσιμη πολιτισμικά μεταπολιτευτική περίοδο της ιστορίας του 
νησιού και της τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πρόκειται για μια περίοδο κρίσιμων 
πολιτισμικών αλλαγών και μετασχηματισμών, στη διάρκεια των οποίων η τοπική Εκκλησία 
του νησιού έπαιξε πρωτεύοντα και κυριαρχικό ρόλο, ανάλογο της έντονης λαϊκής 
θρησκευτικότητας των κατοίκων του. 
 

158.  «Η εξέλιξη της έρευνας για την ιερά μονή Αγίας Ζώνης Σάμου», 
Έλευσις 9-10 (1996), σ. 97-98. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η ιστορική διαδρομή και η εξέλιξη της έρευνας για την σαμιακή μονή 
της Αγίας Ζώνης, η οποία κατέχει σημαντική θέση στις εκδηλώσεις της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων της Σάμου, αλλά σχετίζεται και με ορισμένες 
καίριες φάσεις της ιστορίας του νησιού. Τα αρχειακά και τα επιγραφικά τεκμήρια που έχουν 
διασωθεί επιτρέπουν την εξέταση της διαχρονικής πορείας του μοναστηριού, και αυτό 
επιχειρείται στην παρούσα εργασία, και ως προβολή ενός επιστημονικού υποδείγματος, το 
οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο και για τις υπόλοιπες μονές του νησιού. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 89 (1996), σ. 247 [T. Kolias] 
 
Αναφορές: Ν. Σουλιωτάκη, «Το Κτηματολόγιο της μονής Αγίας Ζώνης Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 3 
(1997-1998), σ. 420 σημ. 4. W. Puchner, Demos 33: 2 (1997), σ. 127. 
 

159.  «Η λαογραφική προσφορά της Ελένης Φιλιππίδου», Εξώπολις 3-4 
(1995-1996), σ. 199-203. 

 
Περίληψη: Στη σύντομη αυτή μελέτη διατυπώνονται οι βασικές αρχές που διέπουν το έργο 
της Ελένης Φιλιππίδου, παραδοσιακής λαογράφου της Θράκης, και συγκεντρώνεται η 
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λαογραφική της εργογραφία. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κριτική θεώρηση του έργου της, 
που αποτελεί και βάση για την ανάπτυξη των θρακικών λαογραφικών σπουδών, που 
στηρίζονται, όπως και πανελληνίως συμβαίνει, στο έργο παραδοσιακών τοπικών λαογράφων, 
στην κατηγορία των οποίων ανήκει και η Φιλιππίδου, το έργο της οποίας έχει ευρύτατα 
χρησιμοποιηθεί στην μέχρι σήμερα δημοσιευμένη θρακική λαογραφική βιβλιογραφία. 
 
Αναφορές: Μακεδονία (5 Φεβρουαρίου 1996), σ. 10. Θανάσης Β. Κούγκουλος, «Στο βάθος τοίχος: 
Εισαγωγή στην ποίηση της Ιωάννας Φιλιππίδου», στον τόμο Θανάσης Β. Κούγκουλος – Κούλα 
Καφετζή (επιμ.), Σε μακρά οδό απανδόχευτο. Ιωάννα Φιλιππίδου 1953-1999, Θρακικό Κέντρο Τέχνης 
και Πολιτισμού, Αλεξανδρούπολη 2010, σ. 81 σημ. 1. Παν. Δαλακούρα, Η μουσειακή παρουσία της 
σαρακατσάνικης ενδυμασίας. Συμβολή στην προσέγγιση, την ερμηνεία και την αξιοποίηση των 
μουσειακών εκθεμάτων. Ιωάννινα 2016 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 49-50 σημ. 50, σ. 
476. «Ελένη Φιλιππίδη», www. el. wikipedia. org.  
 

160.  «Shrines in Greek religious attitude», Γρηγόριος ο Παλαμάς 759 
(1995), σ. 673-680. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η θέση, αλλά και η κοινωνική και λατρευτική λειτουργικότητα των 
εικονοστασίων των ελληνικών δρόμων, στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των 
Ελλήνων. Γίνεται εκτενής αναφορά στις αιτίες ίδρυσης και κατασκευής τους, αλλά και στις 
λαϊκές λατρευτικές πρακτικές που σχετίζονται με αυτά, και διατυπώνονται σκέψεις για τον 
τρόπο με τον οποίο αυτά εκφράζουν τη νεοελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. Ουσιαστικά 
πρόκειται για μορφές της αφιερωματικής πράξης και πρακτικής του λαού, οι οποίες 
σχετίζονται με ιερά κτίσματα και προσκυνήματα, αλλά και με σημαντικές ή οριακές στιγμές 
της ιδιωτικής ζωής των πιστών, άρα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την παραδοσιακή 
καθημερινότητα. 
 
Αναφορές: Αντ. Μαρμαρινός, Ο ιερός χώρος στην πόλη. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: ΕΜΠ), σ. 279. Αν. 
Βασδέκη, Η λατρευτική συμπεριφορά στη γιορτή της αγίας Μαρίνας στην Ήπειρο (1850 – 1950). Αθήνα 
2007 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 168. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και 
στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1040. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. 
Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 353 σημ. 178, σ. 355 σημ. 189. 
 

161.  «Παραδοσιακά αθλητικά αγωνίσματα», Τετράμηνα 56-58 (1995-
1996), σ. 4252-4262. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή αποδελτιώνονται οι αναφορές της βιβλιογραφίας και του 
ανέκδοτου λαογραφικού υλικού για τα παραδοσιακά αθλητικά αγωνίσματα του ελληνικού 
λαού, που τελούνται συνήθως στα πλαίσια πανηγυριών ή επισήμων εορτασμών αγίων και 
διατυπώνονται παρατηρήσεις για τις ιδέες του ελληνικού λαού για την φυσική αγωγή και την 
τέλεση αγωνισμάτων. Στο νεοελληνικό πρωτογενές υλικό που εξετάζεται, διατηρείται η 
παράδοση της σύνδεσης των αγωνισμάτων αυτών με σημαντικά λατρευτικά γεγονότα και 
σπουδαίες εορτολογικές στιγμές, γεγονός που διαφοροποιεί τα παραδοσιακά αθλητικά 
αγωνίσματα από τις σύγχρονες μορφές ερασιτεχνικού – και πολύ περισσότερο 
επαγγελματικού – αθλητισμού, οιυ κυριαρχούν στη νεωτερική καθημερινότητά μας. 
 
Αναφορές: Κ. Λούσκου - Ευ. Νικολιδάκης, Το πανηγυράκι της Αράχωβας και η ελληνική παράδοση. 
Αράχωβα 2006, σ. 227 σημ. 1, 3, σ. 228 σημ. 3. Γ. Χ. Κούζας, «Μεταξύ θρησκευτικής λαογραφίας και 
υλικού πολιτισμού: η αφίσα στο πανηγύρι του αστικού χώρου», Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 235-
236 σημ. 62. Μ. Γ. Σέργης, Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο (μέσα 19ου αιώνα - 
1922): Γέννηση – Γάμος - Θάνατος. Αθήνα 2007, σ. 142 σημ. 80, σ. 317. Μ. Γ. Σέργης, «Η αρχαία 
ρωμαϊκή γιορτή Robigalia στον Οβίδιο», στον τόμο Ελ. Παπαδοπούλου - Ιω. Ρεμεδιάκη (επιμ.), 
Γλώσσα Ψυχής Άγγελος. Αφιέρωμα στην Ελευθερία Γιακουμάκη. Αθήνα 2010, σ. 583 σημ. 6. Μαρ. 
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Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο 
(μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 78 σημ. 257, σ. 237 σημ. 915. Στ. 
Καράμπελας, Η λατρεία του αγίου Γεωργίου στον ελλαδικό χώρο. Κομοτηνή 2016, σ. 26 σημ. 45, σ. 41. 
Γ. Αρχιμανδρίτης, Θεία λατρεία και λαϊκά έθιμα. Θεσσαλονίκη 2013 (ΑΠΘ – Θεολογική Σχολή, 
μεταπτ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 128. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur 
Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 259 σημ. 976. Παντελεήμων 
Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων 
της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 54 σημ. 135. Β. 
Πούχνερ, Θέματα Συγκριτικής Λαογραφίας. Ελλάδα, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος 
Πόντος. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 155 σημ. 43, σ. 156 σημ. 51. 
 

162.  «Ονοματολογικό υλικό του 19ου αιώνα από το χωριό Βαθύ της 
Σάμου», Παρνασσός 37 (1995), σ. 31-50. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται μια ιστορική πηγή του 19ου αιώνα από το χωριό Βαθύ της Σάμου, 
όπου έχουν υπογράψει όλοι οι κάτοικοι του χωριού, κατά οικογένειες. Με βάση αυτό το 
υλικό διατυπώνονται παρατηρήσεις για τα βαπτιστικά ονόματα και τα επώνυμα των Σαμίων 
της εποχής, τους κανόνες σχηματισμού τους και τα ιστορικά και λαογραφικά συμπεράσματα 
που βγαίνουν από το υλικό αυτό. Πρόκειται για μια σημαντιλή πηγή για τα ονοματολικά της 
Σάμου, η οποία δημοσιεύεται εδώ σχολιασμένη, ως μικρή συμβολή στην έρευνα της 
ιστορικής διάστασης και της διαχρονικής εξέλιξης της ελληνικής παραδοσιακής 
ονοματολογίας. 
 
Αναφορές: Ν. Σουλιωτάκη, «Το Κτηματολόγιο της μονής Αγίας Ζώνης Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 3 
(1997-1998), σ. 420 σημ. 8. 
 

163.  «Συνέχειες και ασυνέχειες στον παραδοσιακό ελληνικό πολιτισμό. 
Ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και επιστημονικά δεδομένα», Απόψεις 
7 (1995), σ. 499-509. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι απόψεις για την ύπαρξη συνεχειών και ασυνεχειών στον 
ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, οι ιδεολογικές τους προϋποθέσεις και το γενικότερο κλίμα 
που οδήγησε στον σχηματισμό αυτών των ιδεολογημάτων. Ακόμη γίνονται αναφορές στις 
μεθοδολογικές αρχές με βάση τις οποίες μπορούν να διαπιστωθούν πολιτισμικές συνέχειες, 
στον παραδοσιακό πολιτισμό του ελληνικού λαού. Έτσι παρουσιάζεται η θέση της 
λαογραφικής επιστήμης σε ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πολύ την βιβλιογραφία και την 
μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, και το οποίο έχει γίνει αφορμή για την διατύπωση 
αδικαιολόγητων κατηγοριών σε βάρος της ελληνικής λαογραφίας, η οποία εξαρχής έθεσε το 
ζήτημα σε καθαρά επιστημονικές βάσεις, συμβάλλοντας στην μελέτη των ιστορικών ριζών 
και καταβολών της παραδοσιακής καθημερινότητας και της εθιμικής ζωής του ελληνικού 
λαού. 
 
Σημείωση: Συνοπτική μορφή της μελέτης της έχει δημοσιευθεί και στα αγγλικά, ως: «Survival of 
ancient elements in the traditional culture of the Greek people», Mésogeios 1 (1998), σ. 161-169. 
 
Αναφορές: Μ. Σέργης, Εφημερίδες και λαογραφία. Αθήνα 1999 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 465. Μαρ. 
Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο 
(μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 262 σημ. 990, σ. 271 σημ. 1009, σ. 273 
σημ. 1013. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 965. 
 

164.  «Όψεις της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς των 
κατοίκων της Λήμνου», Λήμνος Φιλτάτη. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου 
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Δημάρχων του Αιγαίου. Αθήνα 1994, σ. 143-155 [= Παρουσία 10 
(1994), σ. 105-125]. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται ορισμένες όψεις της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς των κατοίκων της Λήμνου, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και το 
σχετικό ανέκδοτο λαογραφικό υλικό. Τα έθιμα που μελετώνται ανήκουν στον κύκλο της 
ζωής (γέννηση – γάμος - θάνατος) και στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο του χρόνου, και η 
εξέτασή τους γίνεται συγκριτικά, με βάση ανάλογες εθιμικές μορφές άλλων περιοχών του 
Ελληνισμού. Έτσι, εξετάζεται λαογραφικά η βάση της λαϊκής θρησκευτικότητας των 
κατοίκων του νησιού, και διατυπώνονται ερμηνευτικές προτάσεις για την φυσιογνωμία και 
την υπόσταση των κυριοτέρων μορφών της. 
 
Αναφορές: M. Daumas, Cabiriaca: Rescherches sur l’ iconographie du culte de Cabires. Paris 1998, 
σ. 102 σημ. 47. Χρ. Μπακάλης, Λήμνος: οργάνωση του αστικού χώρου (19ος – 20ός αιώνας). 
Κοινωνικός μετασχηματισμός, μεταναστευτικά δίκτυα και αστικοί ‘αντικατοπτρισμοί’. Μυτιλήνη 2007 
(διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου), σ. 402. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην 
καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 964. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 372. 
 

165.  «Christian orthodox and Moslem popular religious customs: a 
study of influenses and practices», Γρηγόριος ο Παλαμάς 78 (1995), 
σ. 805-814. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ οι επιδράσεις του ορθόδοξου χριστιανικού λατρευτικού 
τυπικού πάνω στη μουσουλμανική λαϊκή λατρεία, σε περιπτώσεις συγκατοίκησης 
χριστιανικών και μουσουλμανικών πληθυσμών (Θράκη, Μικρά Ασία κ.λπ.). Διαπιστώνεται, 
μέσα από μια σειρά παραδειγμάτων, ότι οι επιδράσεις είναι πάντοτε από την χριστιανική 
προς την μουσουλμανική πλευρά, γεγονός που αποδίδεται στο χριστιανικό παρελθόν πολλών 
από τους πληθυσμούς στους οποίους παρατηρούνται παρόμοια φαινόμενα, αλλά και στην 
έλλειψη αναπτυγμένου τελετουργικού της μουσουλμανικής θρησκείας, η οποία, δεδομένης 
της έλξης του λαϊκού ανθρώπου από τις τελετουργικές μορφές, οδηγεί σε δανεισμούς 
μορφών και πρακτικών. 
 
Σημείωση: Σχετική είναι επίσης και η μελέτη για τις αμοιβαίες λατρευτικές πρακτικές 
χριστιανών και μουσουλμάνων, που αναφέρθηκε παραπάνω, βλ. αρ. 115. 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Ο Ζακύνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος και ο λαϊκός πολιτισμός του 16ου 
αι. Αθήνα 2000, σ. 197-198. Μανόλης Γ. Σέργης, Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός πολιτισμός τον 16ο 
αιώνα: η περίπτωση του Παχωμίου Ρουσάνου. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 268. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και 
τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 
1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 96 σημ. 229, σ. 114 σημ. 400, σ. 132 σημ. 488, σ. 236 
σημ. 911, σ. 271 σημ. 1008. Στ. Καράμπελας, Η λατρεία του αγίου Γεωργίου στον ελλαδικό χώρο. 
Κομοτηνή 2016, σ. 22 σημ. 36, σ. 43. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και 
στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1040. Is. Dépret, «‘Hérésie’, orthodoxie et nationalism: usages de l’ Islam hétérodoxe 
en Grèce», στον τόμο Chr. Brouwer – Guil. Due – Anja Van Rompaey (επιμ.), Hérésies: une 
construction d’ identities religieuses. Bruxelles 2015: Universite de Bruxelles – Problems d’ Histoire 
des Religions, σ. 248 shm. 64. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur 
Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 123 σημ. 416. Παντελεήμων 
Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων 
της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 385. 
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166.  «Ο Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίος. Το πρόσωπο και το 
προσωπείο», Απόπλους 14-16 (1995), σ. 359-361. 

 
Περίληψη: Με βάση μαρτυρίες της εποχής, ιστορικές πηγές αλλά και αποσπάσματα των 
δημοσιευμένων κειμένων του, σκιαγραφείται η προσωπικότητα του αοιδίμου ιεράρχη της 
Σάμου κυρού Ειρηναίου Παπαμιχαήλ, τόσο στο επίπεδο της πραγματικής υπόστασής της, 
όσο και ως προς τον μύθο που η τοπική κοινωνία έπλεξε και συντήρησε γύρω του, και ο 
οποίος κάποτε δεν ανταποκρινόταν στον τρόπο που ο ίδιος επιθυμούσε να 
αυτοπροσδιορίζεται. Πρόκειται για μια μελέτη που στηρίζεται στις πηγές της εποχής, αλλά 
και στη δημόσια εικόνα του ιεράρχη, όπως ο ίδιος την είχε καλλιεργήσει, αλλά και όπως το 
ποίμνιό του την προσλάμβανε και την κατανοούσε. 
 
Αναφορές: Ελ. Μιτζάλης, «Εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας στη μνήμη του 
Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίου (1926-1963)», Η Φωνή της Καλλιθέας 56 (Δεκέμβριος 
2013), σ. 4. Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 22 σημ. 28. Αρχιμ. Συμεών 
Αυγουστάκης, «Το θεολογικό έργο του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίου», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 80 σημ. 7. 
 

167.  «Βοιωτικές δημώδεις παραδόσεις για Νεράιδες», Επετηρίς 
Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών 2: 2 (1995). Β΄ Διεθνές Συνέδριο 
Βοιωτικών Μελετών, σ. 1195-1210. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή κατατάσσεται σε θεματολογικές κατηγορίες και εξετάζεται 
ανέκδοτο λαογραφικό υλικό από την περιοχή της Βοιωτίας, που αφορά την πίστη του λαού 
για την ύπαρξη και δράση Νεράιδων. Οι παραδόσεις αυτές γίνονται αφορμή για τη 
διατύπωση σχολίων σχετικά με τις νεοελληνικές δημώδεις παραδόσεις που αναφέρονται σε 
Νεράιδες, τις οποίες ο Ν. Γ. Πολίτης δεν πρόλαβε να σχολιάσει, στο έργο του για τις 
παραδόσεις του ελληνικού λαού. Στις παραδόσεις αυτές διαπιστώνονται αρχαίες και 
μεσαιωνικές καταβολές και επιβιώσεις, αλλά και σύγχρονες αλλαγές και μετασχηματισμοί, 
που οριοθετούν την άποψη του λαού για το μεταφυσικό, και τους τρόπους με τους οποίους 
αυτή σχηματοποιείται και προβάλλεται. 
 
Αναφορές: Π. Πολίτη, «Κοινωνικοποίηση και πολιτισμική προσαρμογή των νέων σε μια δίγλωσση 
κοινότητα», Εθνολογία 13 (2007), σ. 172. Παν. Κ. Πολίτη, Τα Κούκουρα. Η πολιτισμική ταυτότητα μιας 
αρβανίτικης κοινότητας στη Βοιωτία. Αθήνα 2008, σ. 239. M. Daumas, Cabiriaca: Rescherches sur l’ 
iconographie du culte de Cabires. Paris 1998, σ. 129 σημ. 28. Παν. Πολίτη, Κοινωνική συγκρότηση και 
πολιτισμική ταυτότητα σε μια δίγλωσση κοινότητα: Αγία Άννα (Κούκουρα) Βοιωτίας. Αλεξανδρούπολη 
2006 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 152 σημ. 176, σ. 196. 
 

168.  «Τα παραμύθια στη Σάμο. Κοινωνικές – οικονομικές 
διαφοροποιήσεις και πολιτισμικό σύστημα στην περίπτωση του 
λαϊκού αφηγηματικού λόγου», στο Ευάγγ. Αυδίκος (επιμ.), Από το 
παραμύθι στα κόμικς. Παράδοση και νεωτερικότητα. Αθήνα 1996, 
εκδ. Οδυσσέας, σ. 191-198. 

 
Περίληψη: Στη σύντομη αυτή ανακοίνωση εξετάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στις κοινωνικές 
και οικονομικές διαφοροποιήσεις μιας παραδοσιακής κοινότητας, και τις αλλαγές που 
παρατηρούνται στο σύστημα του λαϊκού αφηγηματικού λόγου, με αφορμή τα παραμύθια της 
Σάμου και τις αλλαγές τις οποίες έχουν υποστεί στο πέρασμα των χρόνων. Το υλικό 
προέρχεται από το ερευνητικό πρόγραμμα για τα παραμύθια της Σάμου, για το οποίο έγινε 
λόγος παραπάνω, και παρουσιάζει ορισμένες όψεις του τρόπου με τον οποίο τα προϊόντα του 
ελληνικού έντεχνου λαϊκού λόγου μετασχηματίζονται και εμπλουτίζονται, ώστε να 
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προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, υπό τις οποίες υφίσταται σήμερα ο ελληνικός λαϊκός 
πολιτισμός. 
 
Αναφορές: W. Puchner, Fabula 37 (1996), σ. 312. Αθ. Ντούλια, Το παραμύθι της Σταχτοπούτας στις 
ελληνικές και ξένες παραλλαγές. Παιδαγωγικές, λαογραφικές - ανθρωπολογικές, ψυχαναλυτικές και 
άλλες προεκτάσεις. Αθήνα 2010, σ. 180 σημ. 342, σ. 238. Γ. Θανόπουλος, «Θέματα και μορφές της 
λαϊκής παράδοσης στη σύγχρονη λογοτεχνική και κινηματογραφική παραγωγή», στον τόμο Γ. Βοζίκας 
(επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση – 
πεζογραφία – θέατρο) 1. Αθήνα 2013, έκδ. Ακαδημία Αθηνών / Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας, σ. 437 σημ. 43. Γ. Θανόπουλος, Ελληνική λαϊκή ποίηση. Από το δημοτικό τραγούδι στη 
σύγχρονη έντυπη και ηλεκτρονική λαϊκή ποίηση. Αθήνα 2014, σ. 261 σημ. 41, σ. 689. 
 

169.  «Ο Εμμανουήλ Κρητικίδης και η σαμιακή ιστοριογραφία και 
λαογραφία», Πρακτικά ΙΣΤ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. 
Θεσσαλονίκη 1996, σ. 41-53. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται το ιστορικό και λαογραφικό έργο του Εμμανουήλ Κρητικίδη, σε 
συνάρτηση με τη βιογραφία του, συγκεντρώνεται η εργογραφία του και γίνονται αποτιμήσεις 
της προσφοράς του στις σαμιακές σπουδές γενικότερα. Συγκεκριμένα μελετώνται οι 
ιδεολογικές καταβολές του έργου του, καθώς και τα ποικίλα λαογραφικά στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο έργο αυτό, ως συμβολή στην ιστορία της τοπικής σαμιακής 
ιστοριογραφίας και λαογραφίας, αλλά και της προόδου των τοπικών σπουδών στην Ελλάδα, 
κατά τον 19ο, και τις αρχές του 20ού αιώνα, με στόχο τον σχηματισμό μιας επιστημονικής 
βάσης κριτικού ελέγχου των παλαιότερων πηγών και της υφιστάμενης βιβλιογραφίας 
σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου. 
 
Αναφορές: Byzantinische Zeitschrift 91: 1 (1998), σ. 302 αρ. 855. 
 

170.  «Notes on a Byzantine folk tradition», Βυζαντιακά 16 (1996), σ. 
353-358. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται μία λαϊκή παράδοση που διασώζεται σε βυζαντινές πηγές, γύρω από 
θαυμαστά γεγονότα που προσδιόρισαν την θέση και το μέγεθος της Κωνσταντινούπολης, την 
εποχή της ιδρύσεώς της από τον Μ. Κωνσταντίνο. Εντοπίζονται νεοελληνικά παράλληλα και 
διατυπώνονται προτάσεις για την ιστορική καταγωγή και το ουσιαστικό περιεχόμενο της 
παράδοσης αυτής. Πρόκειται για μια ιστορική παράδοση με ρίζες σε αρχέγονες θρησκευτικές 
πίστεις και τελετουργικές πρακτικές, σχετικές με την ίδρυση και θεμελίωση ιερών τόπων 
λατρείας, οι οποίες προβάλλονται και στην περίπτωση της ίδρυσης της θρυλικής 
πρωτεύουσας του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 90: 1 (1998), σ. 521 [K. Demoen] / Internationale 
Volkskundliche Bibliographie (1996). Bonn 1999, σ. 240, αρ. 7283. 
 
Αναφορές: Τ. Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Δεκαπέντε χρόνια βυζαντινολογικής 
βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991-2005). Αθήνα 2008, σ. 380 αρ. 3222. B.B. Серов, «К ПРОБЛЕМЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТОЛИЧНОГО СТАТУСА КОНСТАНТИНОПОЛЯ», Vizantijski Vremennik 
(2006), σ. 44 σημ. 45. Esteban Moreno Resano, «La politica de fundacion de ciudades de Constantino 
(306-337)», Espacio, Tiempo y Forma 2: Historia Antiqua 19-20 (2006-2007), σ. 304 σημ. 78. Cahiers 
de Civilisations Medievale: Bibliographie 40 (1997), σ. 45. G. Vespignani, Il circo di Constantinopoli 
nuova Roma. Roma 2001, σ. 117 σημ. 150. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου 
εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 137 σημ. 512. Tax. Kolias – Tr. Maniati-Kokkini, Quinze Ans de Bibliographie 
Byzantine en Grece (1991-2005). Athenes 2008, σ. 375. I. Medvedev, «Die Russen als ‘Heiliges Volk’ 
aus der Sicht Konstantinopels im 14. Jahrhundert», στο Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit. 
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Referate des Internationalen Symposions zu Ehrer Herbert Hungers (Wien, 30. Novembers – 3. 
Dezember 1994). Wien 1996 (Tabulae Imperii Byzantini 8 – Denschriften der philosophisch-
historischen Klasse, αρ. 241), σ. 232. Cath. Saliou, «Les foundations d’ Antioche dans l’ Antiochikos 
(Oratio XI) de Libanios», ARAM 11-12 (1999-2000), σ. 384 σημ. 161. Παντελεήμων Μουτάφης, 
Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της 
Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 84 σημ. 234. 
 

171.  «Ανέκδοτα Περί Σφυγμού κείμενα εκ χειρογράφων κωδίκων του 
18ου και του 19ου αιώνος», Αθηνά 81 (1994-1996), σ. 319-331. 

 
Περίληψη: Εκδίδονται και σχολιάζονται Περί Σφυγμού κείμενα από χειρόγραφους κώδικες 
της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου, που χρονολογούνται στον 18ο και τον 19ο αιώνα. Σε 
ορισμένα από αυτά εντοπίζονται παραμυθιακά μοτίβα, τα οποία και αναγνωρίζονται, ενώ 
γίνονται γενικότερες παρατηρήσεις για τις πληροφορίες που παρέχουν γύρω από την 
παραδοσιακή ιατρική του ελληνικού λαού, στη διαχρονική της προοπτική, από τα χρόνια της 
ύστερης αρχαιότητας μέχρι σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί όιτι οι παραδόσεις αυτές 
προσδιόρισαν την βάση της ιατρικής πράξης και πρακτικής διαχρονικά, αλλά και τις κύριες 
ιδέες και πρακτικές της ελληνικής λαϊκής ιατρικής, όπως καταδεικνύεται με παραδείγματα 
στην παρούσα μελέτη. 
 

172.  «Η Καλλιόπη Παπαθανάση – Μουσιοπούλου (1924-1993) και η 
θρακική λαογραφία», Ενδοχώρα 45-46 (1996), σ. 97-99. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται συνολικά το λαογραφικό έργο της Καλλ. Παπαθανάση-
Μουσιοπούλου, και ειδικότερα οι δημοσιεύσεις της γύρω από τον λαϊκό πολιτισμό της 
Θράκης, που αποτέλεσαν σταθμό στην παραδοσιακή λαογραφική παραγωγή της 
βιβλιογραφίας μας, και χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως πηγές από την σύγχρονη 
επιστημονική λαογραφική έρευνα της λαϊκής θρακικής παράδοσης. Με τον τρόπο αυτό 
παρέχεται μια κριτική θεώρηση μέρους της παλαιότερης θρακικής λαογραφικής 
βιβλιογραφίας, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση και για την ανάπτυξη των θρακικών 
λαογραφικών σπουδών, στο μέλλον. 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική 
προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής 
Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα 
των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 242 σημ. 33, σ. 274. 
 

173.  «Ακρίτες», στο Αλ. Σαββίδης (επιμ.), Εγκυκλοπαιδικό 
Προσωπογραφικό Λεξικό Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού 1. 
Αθήνα 1996 [στο εξής: ΕΠΛΒΙΠ 1], σ. 184-193. 

 
174.  «Αλεξάνδρα ή Αλεξανδρία», στο ΕΠΛΒΙΠ 1, σ. 210. 

 
175.  «Αλέξιος όσιος», στο ΕΠΛΒΙΠ 1, σ. 255-256. 

 
176.  «Αλύπιος», στο ΕΠΛΒΙΠ 1, σ. 274-275. 

 
177.  «Οι ρίζες της νοσταλγίας του Γεωργίου Βιζυηνού», Εξώπολις 5 

(1996). Εκατό χρόνια από το θάνατο του Γεωργίου Βιζυηνού (1896-
1996), σ. 201-203. 
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Περίληψη: Γίνεται συνολική αποτίμηση του παράγοντα της νοσταλγίας, τόσο της παιδικής 
ηλικίας, όσο και της ιδιαίτερης θρακικής πατρίδας, που προσδιόρισε πολλά σημεία, ιδιαίτερα 
μάλιστα τις λαογραφικές αναφορές των λογοτεχνικών έργων του Γ. Βιζυηνού, και 
συγκρίνεται η λειτουργικότητα αυτή με ανάλογες μορφές νοσταλγίας, οι οποίες διαφαίνονται 
συχνά στη βάση πολλών πεζογραφημάτων της ηθογραφικής παράδοσής μας. Ουσιαστικά, με 
αφορμή την περίπτωση του Βιζυηνού, εξετάζεται η νοσταλγική προσέγγιση και ανάμνηση ως 
βάση για τον σχηματισμό διαφόρων συλλογικών αναπαραστάσεως του λαϊκού πολιτισμού, 
στηριγμένων κατά βάση στις αναμνήσεις των παιδικών και εφηβικών χρόνων, που 
συχνότατα βρίσκονται στη βάση ανάπτυξης του ερασιτεχνικού λαογραφικού έργου. 
 

178.  «Όψεις της παραδοσιακής διατροφής των αγροτικών πληθυσμών 
στην περιοχή της Λάρισας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 30 (1996), σ. 
153-159. 

 
Περίληψη: Με βάση ανέκδοτο λαογραφικό υλικό, εξετάζονται οι τροφές, τα είδη διατροφής 
και οι διατροφικές συνήθειες των αγροτικών πληθυσμών στα χωριά και τους οικισμούς της 
περιοχής της Λάρισας. Γίνονται συγκρίσεις, με βάση τα δεδομένα της βιβλιογραφίας, και 
εξάγονται γενικότερα συμπεράσματα για την υλική βάση της ζωής μιας παραδοσιακής 
κοινότητας. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται τόσο η υλική, όσο και η συμβολική και 
τελετουργική υπόσταση των διατροφικών συνηθειών, αλλά και η σημασία τους για την 
μελέτη της παραδοσιακής καθημερινότητας των κατοίκων μιας περιοχής, στα όρια πάντα των 
παλαιότερων αγροτοκτηνοτροφικών μορφών του ελληνικού λαϊκού πολιτισμικού 
συστήματος. 
 
Αναφορές: Μ. Τσούπη, Η κοινωνική διάσταση της (δια)τροφής στην παραδοσιακή κοινότητα. Πάπιγκο 
Ζαγοριού (19ος - 20ός αι.). Γιάννενα 2007, σ. 177. Th. B. Edwards, «Το ανέγλειμμα. Παραλλαγές από 
τη Μεγάλη Βρεταννία και Ιρλανδία και άλλοι τρόποι που μολύνονται και αλλοιώνονται οι τροφές της 
λαϊκές δοξασίες», στο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής 
Λαογραφίας «Κάρπαθος και Λαογραφία». Αθήνα 2008, σ. 554. Κυρ. Χρυσού – Καρατζά, «Η ιστορική 
διαδρομή της τροφής ως πολιτισμικού φαινομένου στον ελλαδικό χώρο», Λαογραφία 42 (2010-2012). 
Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον 
διεθνή χώρο», σ. 983 σημ. 64. Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, Η λαογραφική προσέγγιση της διατροφής. 
Παραδείγματα από την Ήπειρο. Ιωάννινα 2015, σ. 13. 
 

179.  «Η λατρεία του αγίου Μερκουρίου στη Ρόδο», Δωδεκανησιακόν 
Αρχείον 7 (1996), σ. 51-57. 

 
Περίληψη:  Εξετάζεται η λατρεία του αγίου Μερκουρίου στη Ρόδο, με βάση ανέκδοτο 
λαογραφικό υλικό, με ιδιαίτερη αναφορά στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει, και ιδίως 
στην θεραπευτική χρήση τελετουργικού χορού απ’ όσους θέλουν να επικαλεστούν τη 
βοήθεια του αγίου και να θεραπευθούν. Ουσιαστικά εδώ δομείται η λαογραφική υπόσταση 
του αγίου, κατά την ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα, και μελετώνται οι τελετουργικές 
ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την λατρευτική τιμή του και τα τοπικά κέντρα της λαϊκής 
λατρείας του στη Ρόδο, μέσα από αναφορές παλαιότερου αρχειακού υλικού και της 
επαλήθευσής του από νεώτερη επιτόπια έρευνα. 
 
Αναφορές: Λαογραφία 38 (1995-1997), σ. 263. Demos. Internationale Ethnographische und 
Folkloristiche Informationen 33: 4 (1999), σ. 329 αρ. 267. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δωδεκάνησα. Λαϊκός 
πολιτισμός. Αθήνα 2003, σ. 166 αρ. 693. Φ. Ν. Νικητόπουλος, «Το ‘Δωδεκανησιακόν Αρχείον’ ως 
περιοδική έκδοση της Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας», Δωδεκανησιακόν 
Αρχείον 9 (2016), σ. 237, σ. 249. Patr. Riak, «Religious recollections of family in the ritual world on 
Rhodes», Journal of Eastern Christian Studies 62: 3-4 (2010), σ. 243 σημ. 30. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, 
«Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο 
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Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες 
και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 138 σημ. 6. 
 

180.  «Une tradition populaire sur la fondation de Constantinople», 
Byzantion. Revue Internationale des Études Byzantines 66: 2 (1996), 
σ. 454-460. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται  η παράδοση των βυζαντινών πηγών για την θεμελίωση της 
Κωνσταντινούπολης από τον Μ.  Κωνσταντίνο και την υπόδειξη με θαυματουργικό τρόπο 
της θέσης όπου θα χτιζόταν η καινούργια πόλη. Εντοπίζονται ανάλογες νεοελληνικές 
παραδόσεις, που αφορούν οικοδόμηση ναών, και προτείνονται διορθώσεις σε ορισμένα 
κείμενα που παραδίδουν αυτές τις πληροφορίες, με βάση το περιεχόμενο της παράδοσης που 
εξετάζεται. Επίσης διατυπώνονται προτάσεις για την ιστορική καταγωγή και το ουσιαστικό 
περιεχόμενο της παράδοσης αυτής. Πρόκειται για μια ιστορική παράδοση με ρίζες σε 
αρχέγονες θρησκευτικές πίστεις και τελετουργικές πρακτικές, σχετικές με την ίδρυση και 
θεμελίωση ιερών τόπων λατρείας, οι οποίες προβάλλονται και στην περίπτωση της ίδρυσης 
της θρυλικής πρωτεύουσας του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 90: 1 (1998), σ. 521 αρ. 2107 [K. Demoen] / 
Internationale Volkskundliche Bibliographie (1996), 240 [R. Wildhaber] 
 
Σημείωση: Η μελέτη αυτή έχει δημοσιευθεί, με ορισμένες αλλαγές, και στην αγγλική γλώσσα, 
υπό τον τίτλο «Notes on a byzantine folk tradition», Βυζαντιακά 16 (1996), σ. 353-358. 
 
Αναδημοσίευση: Ηλεκτρονικά στο Regesta Imperii. Akademie der Wissanschaften und der 
Literatur Mainz [opac. regesta – imperii. de] και στο Ecoumenists exontes zilon for an 
Oecoumenic Polis [www. spacezilotes. com / 2015 / 12 / 21]. 
 
Αναφορές: Esteban Moreno Resano, «La politica de fundacion de ciudades de Constantino (306-337)», 
Espacio, Tiempo y Forma 2: Historia Antiqua 19-20 (2006-2007), σ. 304 σημ. 78. Cahiers de 
Civilisations Medievale: Bibliographie 40 (1997), σ. 45. G. Vespignani, Il circo di Constantinopoli 
nuova Roma. Roma 2001, σ. 117 σημ. 150. B.B. Серов, «К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТОЛИЧНОГО СТАТУСА КОНСТАНТИНОПОЛЯ», Vizantijski Vremennik (2006), σ. 44 σημ. 45. 
Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον 
Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 137 σημ. 512. Cl. Barsanti, 
«Constantinopoli», Constantinoi. Enciclopedia Constantiana sul la Figura e l’ Immagine dell’ 
Imperatore del Cosiddetto Editto di Milano 313 - 2013 1. Roma 2013, σ. 485 σημ. 6 [και ηλεκτρονικά: 
www.treccani.it]. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού μέσα 
από το ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη Γ. Βαρβούνη», Παριανά 138 (2015), σ. 
232 σημ. 6. Cath. Saliou, «Les foundations d’ Antioche dans l’ Antiochikos (Oratio XI) de Libanios», 
ARAM 11-12 (1999-2000), σ. 384 σημ. 161. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα 
από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 91-92 σημ. 10. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση 
των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 84 σημ. 234. 
 

181.  «Ο παραδοσιακός πολιτισμός του Αιγαίου και τα τοπικά 
λαογραφικά μουσεία», Το Βήμα του Βροντάδου 3 (1994), σ. 1-6. 

 
Περίληψη: Με βάση το σχεδιαζόμενο Λαογραφικό Μουσείο / Μουσείο Ναυτικής Τέχνης 
του Βροντάδου της Χίου διατυπώνονται ορισμένες παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να σχεδιάζονται και να οργανώνονται παρόμοια τοπικά λαογραφικά μουσεία, ώστε να 
λειτουργούν τόσο ως πληροφοριακές και ενημερωτικές μουσειακές μονάδες, όσο και ως 
πόλοι προώθησης της έρευνας για τον τοπικό λαϊκό πολιτισμό της συγκεκριμένης περιοχής. 
Τα συγκεκριμένα παραδείγματα του Μουσείου του Βροντάδου ουσιαστικά λειτουργούν ως 
βάση μιας ευρύτερης θεωρητικής συζήτησης για τα τοπικά λαογραφικά μουσεία και τη 

http://www.treccani.it/
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διάκρισή τους από τα μουσεία λαϊκής τέχνης, η οποία είναι απαραίτητη για την πληρέστερη 
οργάνωσή τους. 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας – Χρ. Ρέππας, Λαογραφικά Μουσεία της Μεσσηνίας, Θεσσαλονίκη 2012, 
σ. 19 σημ. 42, σ. 20 σημ. 44. Ευθ. Σκόδρας, Τα παραδοσιακά επαγγέλματα της λαογραφικής έκθεσης 
του ιστορικού – λαογραφικού και φυσικής ιστορίας Μουσείου Ν. Κοζάνης: παρουσίασή τους μέσω 
πολυμεσικής εφαρμογής. Μυτιλήνη 2010 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών), σ. 120. 
 

182.  «Μαρμαρογλυπτικά εργαστήρια στη Σμύρνη. Η περίπτωση του 
γλύπτη Νικολάου Περάκη και του εργαστηρίου του», Πρακτικά Γ΄ 
Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας: «Ο 
Ελληνισμός της Μικρά Ασίας από την κλασσική αρχαιότητα ως τον 
20ό αιώνα. Πολιτική ιστορία και ιστορία του πολιτισμού». 
Θεσσαλονίκη 1996, σ. 110-121. 

 
Περίληψη: Με βάση την αλληλογραφία για την κατασκευή, από το εργαστήριο του 
Νικολάου Περάκη, ενός τέμπλου στη Σάμο ανιχνεύεται η οργάνωση και η λειτουργία του 
μαρμαρογλυπτικού αυτού εργαστηρίου, οι όροι εργασίας, τα υλικά, οι τιμές και οι συνήθεις 
όροι των συμφωνιών, με βάση τις οποίες ο Περάκης αναλάμβανε της εργασίες του. Έτσι 
παρουσιάζεται ο ουσιαστικός τρόπος λειτουργίας και οργάνωσης του εργαστηρίου, όσο αυτό 
έδρευε στη Σμύρνη, και αναλύονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν τα 
έργα της εκκλησιαστικής και λαϊκής μαρμαρογλυπτικής που παρήχθησαν εκεί, και τα οποία 
είναι σήμερα διασπαρμένα σε πολλές ελληνικές περιοχές, ως μικρή συμβολή στην έρευνα 
της ελληνικής μαρμαρογλυπτικής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
Σημείωση: Πολλά στοιχεία της μελέτης της χρησιμοποιήθηκαν και σε τμήμα της εισαγωγής στο 
βιβλίο για της ενοριακούς ναούς και την παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά, που 
αναφέρεται παραπάνω. 
 
Αναφορές: Αλ. Γουλάκη-Βουτυρά – Γ. Καραδέδος, Χίος, Λέσβος και η εκκλησιαστική γλυπτική στο 
Αιγαίο (16ος - 20ός αι.), Θεσσαλονίκη 2011, σ. 56 σημ. 154, 155, σ. 402, σ. 439. Αργ. Πετρονώτης, 
«Σωτήρ Σάμον έσωσεν, 1824: Ο ναός Του στο Τηγάνι», Πρακτικά Συνεδρίου «1821, Σάμος και 
Επανάσταση. Ιστορικές προσεγγίσεις». Αθήνα 2011, σ. 330 σημ. 20, σ. 337. Παν. Τζουμέρκας, «Η 
εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 26 σημ. 45. 
 

183.  «Σαμιακά λαογραφικά και παλαιογραφικά σύμμεικτα ΙΙ», 
Σαμιακή Επιθεώρηση 12: 43 (1996), σ. 137-145. 

 
Περίληψη: Σε συνέχεια προηγούμενης ανάλογης μελέτης (αρ. 111), δημοσιεύονται και 
σχολιάζονται κείμενα με λαογραφικό ενδιαφέρον, από έγγραφα και χειρόγραφα της Σάμου, 
ως μαρτυρίες και πηγές για την ιστορική διάσταση του λαϊκού πολιτισμού του νησιού. Η 
Σάμος, όπως και προηγουμένως σημειώθηκε, διαθέτει έναν σημαντικό πλούτο χειρόγραφων 
και επιγραφικών μαρτυριών, στις οποίες υπάρχουν πληροφορίες για την ιστορία και τον 
πολιτισμό του νησιού. Η παρούσα μελέτη εντάσσεται σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια 
ανάδειξης και επιστημονικού υπομνηματισμού μέρους του υλικού αυτού, αλλά και στην 
προσπάθεια για καταλογογράφηση των ποικίλων παλαιογραφικών πηγών ναών, μονών και 
ιδιωτικών αρχείων της Σάμου. 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, «Σαμιακή Επιθεώρηση (1963-1996). Το χρονικό της μεταπολεμικής 
πνευματικής πορείας της Σάμου όπως καταγράφηκε στις σελίδες της», Μεθόριος του Αιγαίου 50 
(2013), σ. 44. 
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184.  «La culture populaire grecque et les civilizations rurales du Sud – 

Est Europeén», Γρηγόριος ο Παλαμάς 756 (1996), σ. 1109-1143. 
 
Περίληψη: Με βάση παραδείγματα τόσο από τον υλικό και τον κοινωνικό, όσο και από τον 
πνευματικό πολιτισμό, ιδιαίτερα μάλιστα από τον τομέα της θρησκευτικής λαογραφίας, των 
βαλκανικών λαών, διατυπώνονται συγκριτικές παρατηρήσεις, ώστε να διευκρινιστεί και να 
πιστοποιηθεί η συμβολή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού στην διαμόρφωση της 
λαογραφικής παράδοσης των λαών, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Πρόκειται για μια συγκριτική λαογραφική θεώρηση, που επικεντρώνεται στον έντεχνο λαϊκό 
λόγο και στα δεδομένα του πνευματικού βίου του λαού, κυρίως στις εθιμικές και στις 
τελετουργικές εκδηλώσεις του, χρησιμοποιώντας κριτικά τα πορίσματα της πλούσιας 
σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας, τα οποία κάποτε αναθεωρεί ή συμπληρώνει. 
 
Αναφορές: G. D. Dragas, Greek Orthodox Theological Review 43: 1-4 (1998), σ. 648. 
 

185.  «Τα λαογραφικά στοιχεία στην ποίηση του Κύπρου Χρυσάνθη», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 53 (1996), σ. 481-483. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται, σχολιάζονται και μελετώνται τα λαογραφικά στοιχεία που 
περιλαμβάνονται σε ποιήματα του Κύπριου ιατρού και ποιητή Κύπρου Χρυσάνθη, και 
ερευνάται η λειτουργικότητά τους μέσα στην ποίησή του, η οποία και αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την ενσωμάτωσή τους στους στίχους του ποιητή. Με τον τρόπο αυτό 
μελετάται μία ακόμη περίπτωσης επιδράσεων του λαϊκού πολιτισμού στο έργο ενός 
λογοτέχνη, των εμπνεύσεων που αυτός άντλησε από τη λαϊκή δημιουργία και του τρόπου 
που μετεστοιχείωσε το λαογραφικό υλικό σε προσωπική καλλιτεχνική δημιουργία, με ρίζες 
πάντοτε στην ελληνορθόδοξη λαϊκή παράδοσή. 
 
Αναφορές: Winfried Uellner, «Χρυσάνθης Κύπρος (1915-1998)», Πνευματική Κύπρος 419 (2008), σ. 
105. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική 
προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής 
Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα 
των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 266, σ. 274. 
 

186.  «Folktale as a communication system: special reference to folk 
narrative and oral history of folktales in the Greek island of 
Samos», Παρνασσός 38 (1996), σ. 36-40. 

 
Περίληψη: Από το υλικό του ερευνητικού προγράμματος για τα παραμύθια της Σάμου, για 
το οποίο έγινε λόγος παραπάνω, εξετάζονται τα παραμύθια ως φορείς πληροφοριών και 
δεδομένων της προφορικής ιστορίας του νησιού, καθώς σ’ αυτά αποτυπώνονται οι 
κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές της παραδοσιακής κοινωνίας, σε διάφορα επίπεδα. 
Ουσιαστικά εδώ μελετώνται οι τρόποι μετασχηματισμού του παλαιότερου αφηγηματικού 
υλικού, ώστε να προκύπτουν νέες συνθέσεις, στις οπίες να αποτυπώνονται οι κάστοτε 
μεταβαλόμενες συνθήκες, υπό τις οποίες ο λαϊκός πολιτισμός υφίσταται, μετασχηματίζεται 
και μεταλλάσσεται καθημερινά.  
 
Αναφορές: Μαρ. Μανιάτη, «Τα παραμύθια της Σάμου: σύγκριση σαμιακών παραλλαγών με τους 
αντίστοιχους παραμυθιακούς τύπους του Διεθνούς και Εθνικού Καταλόγου Παραμυθιών», Πρακτικά 
6ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας, ΕΚΠΑ (13 – 15 Μαΐου 
2011) / Proceedings 6th Athens Postgraduate Conference of the Faculty of Philology, National and 
Kapodistrian University of Athens (13 – 15 May 2011). Αθήνα / Athens 2012, σ. 60. 
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187.  «Η Σάμος και ο πολιτισμός της στο πέρασμα των αιώνων», 
Έλευσις 12-14 (1996), σ. 115-119. 

 
Περίληψη: Γίνεται περιληπτική επισκόπηση της σαμιακής ιστορίας και του σαμιακού 
πολιτισμού, και δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η ιστορική διαδρομή και η 
μακραίωνη πολιτισμική παράδοση του νησιού επέδρασαν πάνω στον σχηματισμό του 
πλούσιου και πολύμορφου λαϊκού πολιτισμού του, τόσο κατά το παρελθόν, όσο και κατά το 
παρόν. Στην μελέτη αυτή καταδεικνύεται η επίδραση των ιστορικών συνθηκών στην 
διαμόρφωση των πολιτισμικών δεδομένων, στα πλαίσια της κοινωνικοϊστορικής μεθόδου της 
λαογραφίας, την οποία θεωρητικά εισηγήθηκε και θεμελίωσε ο Μ. Γ. Μερακλής, και η οποία 
αποτελεί σήμερα ένα από τα κυριότερα μεθοδολογικά εργαλεία της ελληνικής λαογραφίας. 
 
Αναφορές: Γ. Χρ. Τσιγάρας, «Εκκλησιαστική ζωγραφική στη Σάμο κατά την ηγεμονική περίοδο», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-
2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. 
Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 847 σημ. 2. 
 

188.  «Τοπική ιστορία και παραδοσιακός πολιτισμός της Σάμου: η 
περίπτωση μιας συλλογής δικαιοπρακτικών εγγράφων», Σαμιακές 
Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 43-75. 

 
Περίληψη: Εκδίδονται δικαιοπρακτικά έγγραφα της Σάμου, της εποχής της οθωμανικής 
κυριαρχίας, και με βάση αυτά διατυπώνονται παρατηρήσεις για τον παραδοσιακό πολιτισμό 
του νησιού, τους τεχνίτες, τις τιμές, τους όρους εργασίας και το παραδοσιακό δίκαιο των 
κατοίκων του νησιού. Παρόμοια είναι η σύνθεση και η μεθοδολογία και της παρούσας 
εργασίας, δεδομένου ότι στηρίζεται σε συλλογές ανέκδοτων δικαιοπρακτικών εγγράφων του 
νησιού, τα οποία δημοσιεύει και σχολιάζει. Οι συλλογές αυτές περιλαμβάνουν σημαντικά 
τεκμήρια για την μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού του νησιού, και από αυτή την 
άποψη αποτελούν βασικό αντικείμενο για τις αναπτυσσόμενες σαμιακές σπουδές, που 
βρίσκονται σε πλήρη επιστημονική εξέλιξη. 
 
Αναφορές: Ευ. Μπαλτά, «Σουσάμι άνοιξε», Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 115, σ. 153, σ. 155. 
W. Puchner, Demos 33: 2 (1997), σ. 127. Αργ. Πετρονώτης, «Μαστόροι, κτίστες και λαϊκοί 
αρχιτέκτονες στη Σάμο Β΄. Α», στο Ίδρυμα Κ. και Μ. Ζημάλη, Καλοκαιρινές Σαμιακές Συναντήσεις. 
Αθήνα 2004, σ. 114 σημ. 21. Δ. Δημητρόπουλος, «Δόμηση και κοινοτική παρέμβαση στα νησιά του 
Αιγαίου, 17ος - αρχές 19ου αι.», Μνήμων 23 (2001), σ. 49 σημ. 38. Ev. Balta, Peuple et production: 
pour une interpretation des sources ottomans, Paris 1999, σ. 57 σημ. 5. Turkologischer Anzeiger 25 
(2002), αρ. 1295*. Journal of Ottoman Studies 19 – 20 (1999), σ. 71 σημ. 151. Ev. Balta, «Açil Susam 
Açil», Osmanli Araștirmalari 19 (1999), σ. 47 σημ. 124, σ. 71 σημ. 151, σ. 72 σημ. 160. Λυδία 
Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη – Ηλίας Αρναούτογλου – Ιωάννης Χατζάκης, Περίγραμμα ιστορίας του 
μεταβυζαντινού δικαίου. Τα ελληνικά κείμενα. Αθήναι 2011, έκδ. Ακαδημία Αθηνών – Πραγματείαι της 
Ακαδημίας Αθηνών αρ. 63, σ. 18, σ. 363 αρ. 411. «Δικαιοπρακτικά έγγραφα (contracts). Βόρειες 
Σποράδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου (North Sporades and East Aegean islands)», www. geocities. 
ws / ekeid / sol-aegean. html.  
 

189.  «Τα ξυλόγλυπτα τέμπλα της Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 2 (1995-
1996), σ. 117-247. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για την καταγραφή, περιγραφή και μελέτη των ξυλογλύπτων τέμπλων 
της Σάμου, των επιγραφών, των εικόνων και των επιγραφών πάνω στις εικόνες αυτές. Στο 
τέλος διατυπώνονται παρατηρήσεις για την κατασκευή των τέμπλων, τους τεχνίτες, τα 
εργαστήρια, τις αμοιβές και τους όρους εργασίας, ενώ παρέχονται φωτογραφίες, σχέδια, 
τεχνικές πληροφορίες και η σχετική βιβλιογραφία για τα ξυλόγλυπτα τέμπλα. Το υλικό έχει 
προέλθει από συστηματική επιτόπια έρευνα, με στόχο την μελέτη των παραδοσιακών τεχνών 
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στο λαϊκό πολιτισμό του νησιού, και η μελέτη του έχει γίνει με βάση τα πρίσματα της 
σχετικής ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, που αναφέρεται στην μεταβυζαντινή 
εκκλησιαστική και στη νεώτερη ξυλογλυπτική, η μελέτη της οποίας βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη, στα πλαίσια της ελληνικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 
Κρίσεις: Demos 33: 2 (1997), σ. 127 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Academie d’ Athenés, Bibliographie de l’ Art Byzantin et post Byzantin (1996-2000). 
Athenes 2001, σ. 40 αρ. 149. Β. Ν. Μιτζάλης, Καλαμπακτάσια (Καλλιθέα και Δρακαίοι) Σάμου. Ιστορία 
– Λαογραφία - Γλωσσάρι. Αθήνα 2008, σ. 139 σημ. 45. Τρ. Σιούλης, Ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος των 
εκκλησιών στον ηπειρωτικό χώρο κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο και οι τεχνίτες του ξύλου. Ιωάννινα 
2001 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 341. Μ. Φουντούλη, «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο των 
Αγίων Θεοδώρων Μυτιλήνης. Το συμφωνητικό κατασκευής του και το εργαστήριο του μάστρο-
Σταύρου από τη Χίο», Αγία Σιών. Επιστημονική Επετηρίς Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Ερεσού και 
Πλωμαρίου 3 (2008). Μνήμη Ιωάννου Φουντούλη, σ. 149 σημ. 19. Στ. Ταμβάκου, Η Σάμος και το 
μοναστήρι του Μεγάλου Σταυρού. Σάμος 2011, σ. 238. Ευγ. Δρακοπούλου, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την 
άλωση (1450-1850) 3. Αβέρκιος – Ιωσήφ (συμπληρώσεις - διορθώσεις). Αθήνα 2010, σ. 21, σ. 202, σ. 
213, σ. 214, σ. 219, σ. 331. Αλ. Γουλάκη-Βουτυρά – Γ. Καραδέδος, Χίος, Λέσβος και η εκκλησιαστική 
γλυπτική στο Αιγαίο (16ος - 20ός αι.), Θεσσαλονίκη 2011, σ. 56 σημ. 154, 155, σ. 402, σ. 439. Αγγ. 
Στρατή, «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Καθολικού της μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών κσι η σχέση 
του με παράλληλα σύνολα του ελλαδικού και βαλκανικού χώρου», στον τόμο Ιερά Μητρόπολις 
Σερρών και Νιγρίτης, Σερραίων Διάσωσμα. Πνευματικοί και καλλιτεχνικοί θησαυροί της Εκκλησίας των 
Σερρών. Σέρρες 2008, σ. 484-488 σημ. 9. Μαρίνα Α. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέμπλα της Κύπρου της 
περιόδου της τουρκοκρατίας (1571-1878). Τα χρονολογημένα και τα κατά προσέγγιση χρονολογούμενα 
έργα. Λευκωσία 2011 (διδ. διατρ.: Πανεπιστημίου Κύπρου), σ. 70 σημ. 208. Τρ. Σιούλης, Ο 
ξυλόγλυπτος διάκοσμος των εκκλησιών στον ηπειρωτικό χώρο κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο και οι 
τεχνίτες του ξύλου. Μεταβυζαντινή περίοδος. Ιωάννινα 2008, σ. 366. Γ. Χρ. Τσιγάρας, «Εκκλησιαστική 
ζωγραφική στη Σάμο κατά την ηγεμονική περίοδο», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας 
Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 850 σημ. 11, 12, σ. 851 
σημ. 18, σ. 852 σημ. 23, σ. 853 σημ. 26, 27, σ. 855 σημ. 40, 51-53, σ. 856 σημ. 54-70, σ. 857 σημ. 71-
86. Ελ. Πιπίνης – Ιφιγ. Βαμβακίδου, Ψηφιακή αξιοποίηση ξυλογλύπτων χειροτεχνημάτων στη διδακτική 
της τοπικής ιστορίας. Η περίπτωση της ελληνικής Θράκης. Πρόταση διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη 2015, σ. 
44 σημ. 77, σ. 112. Ελ. Πιπίνης, Ιστορία και πολιτισμός: ξυλογλυπτική και ξυλογλύπτες στην ελληνική 
Θράκη από το 1930 έως το 2011. Πρωτογενές υλικό και αξιοποίηση στην εκπαίδευση. Φλώρινα 2012 
(διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), σ. 489. Αλ. Φλωράκης, Προβιομηχανική Επιπλοποιΐα 
και σύγχρονη χειροτεχνία. Η περίπτωση του Πύργου Τήνου (εθνογραφική συμβολή) 1. Αθήνα 2004 (διδ. 
διατρ.: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο), σ. 339. Τρ. Σιούλης, «Η ξυλογλυπτική του Μετσόβου», www. 
vlahoi. Net / politiasmis / h-ksilogliptiki – tou – metsovou. html. Όλγα Βάση, «Νομός Σάμου», 
Αρχαιολογικόν Δελτίον 53 (1998). Χρονικά Β΄ 3 (Αθήνα 2004), σ. 821 παρ. 9. Μητροπολίτης Σάμου 
και Ικαρίας Ευσέβιος, «Ο Σάμιος Επίσκοπος Τυρολόης Πορφύριος Ζαμπέτης (1701 – 1781) και η 
Πορφυριάδα Σχολή Καρλοβάσου», Χαριστήριος τόμος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρυστίας 
και Σκύρου κ. Σεραφείμ. Κάρυστος 2018, σ. 111-112. 
 

190.  «Παραδοσιακός χορός και εθιμικό πλαίσιο: η περίπτωση της 
πανηγυριού στη Σάμο», Σαμιακές Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 359-
370. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το πανηγύρι της μονής Ζωοδόχου Πηγής της Σάμου, την Παρασκευή 
της Διακαινησίμου, οι θρησκευτικές τελετές, και οι παραδοσιακές πρακτικές που σχετίζονται 
με αυτό, με βάση επιτόπια έρευνα στο νησί. Στηριγμένες σε αυτό το υλικό διατυπώνονται 
γενικότερες παρατηρήσεις για τις σχέσεις του παραδοσιακού χορού με το εθιμικό πλαίσιο 
των χορευτικών μορφών, ώστε να μελετηθεί τόσο η συγκεκριμένη σαμιακή περίπτωση, όσο 
και γενικότερα η σχέση του παραδοσιακού χορού με τις τελετουργικές μορφές της ελληνικής 
λαϊκής λατρείας, στο πλαίσιο των οποίων κάποτε εντασσόταν, δημιουργούνταν και 
εξελίσσονταν. 
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Κρίσεις: Demos 33: 2 (1997), 127 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Μ. Ζωγράφου, Ο χορός στην ελληνική παράδοση. Αθήνα 1999, σ. 238. Αλ. Σταθακιός, 
Παράδοση και εκμοντερνισμός στη σαμιακή κοινωνία. Σάμος 2000 (μεταπτ. διατρ.: Τμήμα Θεολογίας 
του ΑΠΘ), σ. 49 σημ. 302, σ. 53 σημ. 339, 340, σ. 95. 
 

191.  «Λαογραφική Βιβλιογραφία της Σάμου. Συμβολή δεύτερη», 
Σαμιακές Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 469-511. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για συμβολή στη σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία, όπου 
αναφέρεται και το ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό υλικό πανεπιστημιακών αρχείων και 
ερευνητικών κέντρων, που προέρχεται από τη Σάμο. Τα βιβλιογραφικά λήμματα 
συνοδεύονται από θεματολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε να μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν από τους ερευνητές, ενώ έχουν αποδελτιωθεί συστηματικά και οι 
λαογραφικές αναφορές του τοπικού τύπου. Η συγκέντρωση της λαογραφικής βιβλιογραφίας 
του νησιού συνεχίζεται, ώστε η προσπάθεια αυτή να συμπληρωθεί με νεότερες προσθήκες 
και αναφορές, για να αποτελέσουν οι βιβλιογραφίες αυτές βασικό επιστημονικό εργαλείο του 
λαογράφου που θα θελήσει να ασχοληθεί με ζητήματα σαμιακής λαογραφίας. 
 
Κρίσεις: Demos 33: 2 (1997), 127 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο 
Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 526. 
 

192.  «Κλεανθικά παραλειπόμενα», Σαμιακές Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 
513-514. 

 
Περίληψη: Παρατίθενται ορισμένα στοιχεία για πηγές ποιημάτων του Σάμιου ποιητή και 
επαναστάτη Γεωργίου Κλεάνθη, ως συμπλήρωμα της νέας μεγάλης έκδοσης των Απάντων 
του (βλ. παραπάνω, αρ. Ι.45). Πρόκειται για ζητήματα επιδράσεων, επιρροών και 
δημιουργικής ανάπλασης πηγών που ο ποιητής είχε υπόψη του, όπως προκύπτουν από μια 
συστηματική κριτική μελέτη του έργου του, ώστε να προωθηθούν οι κλεανθικές σπουδές, 
στα πλαίσια της συστηματικής μελέτης της ιστορίας και του πολιτισμού της Σάμου. 
 

193.  «Αρχείο και συλλογή Αντ. Γιοκαρίνη», Σαμιακές Μελέτες 2 (1995-
1996), σ. 515-518. 

 
Περίληψη: Καταλογογραφείται το αρχείο και η συλλογή του Σάμιου συλλέκτη και λογίου 
Αντώνη Κ. Γιοκαρίνη, που δωρήθηκε στο «Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου ‘Νικόλαος 
Δημητρίου’», και γίνεται αναφορά σε ορισμένα σπουδαία δείγματα, από τα περιεχόμενα της 
συλλογής αυτής. Από τα περιεχόμενα της συλλογής προκύπτουν σημαντικά ζητήματα 
σχετικά με την πολιτισμική διαδρομή της Σάμου στην μεταπολεμική περίοδο, που μπορούν 
να ερευνηθούν από μελλοντικούς μελετητές, για χάρη των οποίων έγινε και η παρούσα 
συνοπτική παρουσίαση της συλλογής. 
 
Αναφορές: Μ. Τριπερίνα, «Σατιρικοί ποιητές στη Σάμο του 20ού αι.», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-
2004), σ. 76 σημ. 15. Μ. Τριπερίνα, «Σατιρική ποίηση στον σαμιακό τύπο του 20ού αιώνα», Πρακτικά 
Συνεδρίου «Ο τύπος στη Σάμο. Αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας». Αθήνα 2003, σ. 258 σημ. 7. 
 

194.  «Διορθωτικά σε εκκλησιαστικές επιγραφές της Σάμου», Σαμιακές 
Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 519-520. 
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Περίληψη: Παρατίθενται ορισμένες διορθώσεις σε παλαιότερες δημοσιεύσεις 
εκκλησιαστικών επιγραφών της Σάμου, με βάση αυτοψία και επιτόπια εξέταση των 
επιγραφών αυτών, στα πλαίσια της προετοιμασίας της έκδοσης ενός συντάγματος των 
εκκλησιαστικών επιγραφών του νησιού. Από τις επιγραφές προκύπτουν σημαντικά στοιχεία 
για την μνημειακή τοπογραφία και την εκκλησιαστική προσωπογραφία, αλλά και για την 
εξέλιξη των διακοσμητικών τεχνών στη Σάμο. 
 

195.  «Ο Λουκάς Ρουμελιώτης και η ενορία του Αγίου Νικολάου 
Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 520-523. 

 
Περίληψη: Με βάση ανέκδοτα έγγραφα και αρχειακές μαρτυρίες σκιαγραφείται η σχέση 
μιας σημαντικής προσωπικότητας της ηγεμονικής Σάμου, του Λουκά Ρουμελιώτη, με την 
υπό ίδρυση – τότε – και στελέχωση ενορία του Αγίου Νικολάου στην πόλη της Σάμου, που 
τελικά αποτέλεσε και τον μητροπολιτικό ναό του νησιού. Μέσα από τις πληροφορίες των 
εγγράφων εμφανίζονται και ορισμένες συλλογικές παραδοσιακές νοοτροπίες και 
συμπεριφορές, οι οποίες και σχολιάζονται ως συμβολή στην ιστορική διάσταση της 
σαμιακής λαογραφίας. 
 

196.  «Λαϊκά δρώμενα και τουρισμός: η περίπτωση του Καδή στη 
Σάμο», στο Μ. Γ. Βαρβούνης – Αγγ. Ροβάτσου (επιμ.), Λαϊκά 
δρώμενα: παλιές μορφές και σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά Α΄ 
Πανελληνίου Συνεδρίου. Αθήνα 1996, σ. 51-64. 

 
Περίληψη: Στη σύντομη αυτή ανακοίνωση εξετάζεται το αποκριάτικο δρώμενο της 
σατιρικής εικονικής δίκης, όπως αυτό υπήρχε παλαιότερα στη Σάμο, καθώς και όπως 
αναβιώθηκε πρόσφατα, στα πλαίσια του κινήματος και του ρεύματος του φολκλορισμού. 
Εξετάζονται οι παλαιότερες μαρτυρίες και οι σύγχρονες καταγραφές του δρωμένου, αλλά και 
η επίδραση των τουριστικών εκμεταλλεύσεων, που κυριαρχούν στην οικονομία του νησιού, 
πάνω στα στοιχεία που προστέθηκαν στο δρώμενο κατά την αναβίωσή του. Στο τέλος 
παρέχεται παράρτημα με τα τραγούδια που χρησιμοποιούνται κατά την τέλεση του 
δρωμένου, ως συμβολή στη μελέτη και του σαμιακού δημοτικού τραγουδιού, αλλά και των 
σαμιακών αποκριάτικων τελετουργικών πρακτικών και μορφών. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 38 (1995-1996), σ. 153-155 [Δ. Σ. Λουκάτος] / Demos. Internationale 
Ethnographische und Folkloristiche Informationen 33: 1 (1997), σ. 31 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Β. Λάντζος, Η λειτουργικότητα του χορού στον κύκλο του αναστεναρισμού στο Κωστί της 
επαρχίας Σωζοαγαθουπόλεως ΒΑ Θράκης και στην Αγία Ελένη Σερρών: συγκριτική μελέτη. Αθήνα 2003 
(διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 292 σημ.871, σ. 308. Μ. Ανδρουλάκη, «Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι ως 
μουσική εμπειρία, έκφραση και δημιουργία», στον τόμο Ακαδημία Αθηνών, Οι δύο όψεις της ελληνικής 
μουσικής κληρονομιάς. Αφιέρωμα εις μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη. Αθήνα 2003, σ. 266 σημ. 36. Β. 
Λάντζος, «Κοινωνικός μετασχηματισμός και χορευτικά δρώμενα: το παράδειγμα της Ημέρας της 
Μαμής ή Μπάμπως», Εθνολογία 13 (2007), σ. 200, σ. 204. Μ. Τριπερίνα, «Σατιρικοί ποιητές στη Σάμο 
του 20ού αι.», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 71 σημ. 3. Ευ. Γρ. Αυδίκος, Εισαγωγή στις σπουδές 
του λαϊκού πολιτισμού. Λαογραφίες, λαϊκοί πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα 2009, σ. 369, 337 σημ. 867. 
Δήμ. Φραγκούλη, Ρίζες Ελλήνων. Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος. Νησιώτες. Βόρειο Αιγαίο. Αθήνα 
2009, σ. 84-85. Β. Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία 1. Έθιμα και τραγούδια της Μεσογείου και της 
Βαλκανικής. Αθήνα 2009, σ. 248 σημ. 42, 43, σ. 249 σημ. 45. Β. Πούχνερ, Κοινωνιολογική Λαογραφία. 
Ρόλοι – συμπεριφορές - αισθήματα. Αθήνα 2010, σ. 76 σημ. 3. Ανθή Σαχά, «Το φαινόμενο της 
αναβίωσης και επιβίωσης παραδοσιακών μορφών και στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού», στον τόμο Μ. 
Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, 
θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 417 σημ. 18, σ. 418 σημ. 23. Μ. Γ. Σέργης, «Σκέψεις για την οργάνωση, 
την ιστορική διαμόρφωση, τη σημασία και την ταξική πρόσληψη των λαϊκών δρωμένων, με αφορμή 
την Σκ’λουδηυτέρα (Κυνομαρτύριο) στη Σάμο (τέλη 19ου αι.)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-
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2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και 
Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 61 σημ. 39. Ευ. Σαλταπίδα, Πολιτιστικός Σύλλογος Επισκοπής Αλεξάνδρειας 
Ημαθίας. Γυναικείες προσλήψεις και χρήσεις της τοπικής παράδοσης. Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 10 σημ. 5, σ. 148. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου 
των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 81 
σημ. 268. Ανθή Απ. Σαχά, Σύλλογοι ετεροδημοτών στην Αθήνα και η πολιτιστική τους δράση. Το 
παράδειγμα της Νάξου. Αθήνα 2010 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 138. V. Lantzos, «Spurious Revival 
and Dance Events: the case of Anastanaria worship in Kosti, Bulgaria», Εтнолошко - антрополошке 
свеске 19: 8 (2012), σ. 151 σημ. 48, σ. 159. Ρ. Κακάμπουρα – Ευαγγ. Σαλταπίδα, «Φολκλορισμός και 
Λαογραφία: Η παράσταση του συλλόγου ‘Σεμέλη’ με τίτλο ‘Από την παράδοση στην παράσταση – Τα 
βιωματικά χοροστάσια και οι αναπαραστάσεις τους’», στον τόμο Μαν. Γ. Βαρβούνης – Μαν. Γ. Σέργης 
– Δέσπ. Δαμιανού – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο 
λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής. 
Θεσσαλονίκη 2016, Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. 
Σταμούλη, σ. 315 σημ. 7. Μ. Βρέλλη-Ζάχου – Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Μόδα και ελληνικές τοπικές 
ενδυμασίες. Από το ‘φολκλόρ’ στο ‘έθνικ’», στον τόμο Μαν. Γ. Βαρβούνης – Μαν. Γ. Σέργης – Δέσπ. 
Δαμιανού – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός 
πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής. 
Θεσσαλονίκη 2016, Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. 
Σταμούλη, σ. 348 σημ. 4. E. Galanis, The Modern Greek Popular Theater as a mean of Paideia of the 
Greek People, from the Establishment of the Greek State until today. Johannesburg 2013 (διδ. διατρ.: 
University of Johannesburg), σ. 268 σημ. 307, σ. 394. Αναστ. Κ. Χείλαρη, «Όταν ο χορός χάνει τα 
τραγούδια του και τα τραγούδια το χορό τους. Η περίπτωση του ‘τσακώνικου’ χορού», στον τόμο Ευ. 
Αυδίκος – Β. Κοζιού (επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Δημοτικό τραγούδι και Ιστορία» 
(Καρδίτσα, 23 – 25 Οκτωβρίου 2015). Καρδίτσα 2015, έκδ. Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής 
Έρευνας «Ο Απόλλων» Καρδίτσας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, σ. 244, σ. 251. Στ. Τσιροπινά, Λανθάνουσα και έκδηλη θεατρικότητα στις 
επιβιώσεις των χιακών εθίμων του εορτολογίου. Θεσσαλονίκη 2010 (διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 852. Ιω. 
Δρίνης, Μετασχηματισμοί και αναπαραστάσεις του ορεινού χώρου (από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα). Η 
περίπτωση της Δημητσάνας 1. Ιωάννινα 2012 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 333. Παναγ. 
Γουλής, Η γυμνότητα στη λαϊκή λογοτεχνία, στη λαϊκή τέχνη και στον εθιμικό, κοινωνικό και 
θρησκευτικό βίο του νεοελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού. Αθήνα 2003 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 
186. Ευ. Αυδίκος, Εορταί και πανηγύρεις. Σύνορα, λαϊκά δρώμενα και τελετές. Θεσσαλονίκη 2017, σ. 
46 σημ. 119, σ. 338. El. Demas – Th. Yannakis, «The importance of the custom of brides’ dances in the 
Village of Helleniko near Ioannina, Greece», Studies in Physical Culture and Tourism 9 (2002), σ. 10 
σημ. 9. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – 
Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 177 σημ. 604. Γ. Ν. Δρίνης, «Η αγροτική κοινότητα ως ‘πολιτισμικό 
αγαθό’. Σκέψεις με αφορμή μια λαογραφική έρευνα στη Δημητσάνα», στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – 
Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, 
εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 177. Καλλ. Πανοπούλου-Τζιώνη, Ζώντας ανάμεσα στους Βλάχους των Σερρών. 
Σέρρες 2017, σ. 540. Ρέα Κακάμπουρα – Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη, Οπτική Εθνογραφία και 
Εκπαίδευση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές προτάσεις. Αθήνα 2018, σ. 146, σ. 251. Μαρία 
Μπομποτά, Η αθυροστομία στην Ελλάδα: από την ευφορία στην προσβολή. Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 288. Ελένη Ζουπανιώτου, Το γυναικείο καρναβάλι της Πρέβεζας. Μεταμφίεση και κοινωνία 
(1960 - 2018). Ιωάννινα 2018 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 134. 
 

197.  «Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης: εθνολογικοί 
παράγοντες και πολιτικές συνιστώσες», Ενδοχώρα 49 (1997), σ. 30-
36. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται παρατηρήσεις για την εθνολογική σύσταση, την ιστορική 
διαδρομή, την διαχρονική πορεία αλλά και την πολιτική θέση και ταυτότητα της 
μουσουλμανικής μειονότητας της ελληνικής Θράκης, η μελέτη της οποίας βρίσκεται σήμερα 
στο επίκεντρο της έρευνας διαφόρων κλάδων των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών 
επιστημών. Το υλικό της μελέτης στηρίζεται στην υπάρχουσα ελληνική και ξένη 
βιβλιογραφία, αλλά και σε επιτόπια έρευνα, και η όλη εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση 



 388 

των εθνολογικών παραγόντων οι οποίοι διαμορφώνουν το πολιτισμικό πρόσωπο της 
μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. 
 
Αναφορές: Κ. Ζαφείρης, Συγκριτική ανάλυση των βιολογικών και κοινωνικών δομών απομονωμένων 
πληθυσμών του Ν. Ροδόπης. Κομοτηνή 2006 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 72, σ. 509. Θ. Μαλκίδης, Η 
πολιτική της Ελλάδας και της Τουρκίας για τη Θράκη μετά την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Αθήνα 2000 (διδ. 
διατρ.: Πάντειο Πανεπιστήμιο), σ. 665. Ελ. Γκουβέντα, Σύγχρονα μεταναστευτικά δίκτυα στη 
«μουσουλμανική μειονότητα» της Θράκης. Μυτιλήνη 2015 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου), σ. 312. 
 

198.  «Κυπριακές αγιολογικές παραδόσεις», Επετηρίδα Κέντρου 
Επιστημονικών Ερευνών 22 (1996), σ. 349-377. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται ανέκδοτες αγιολογικές παραδόσεις της Κύπρου, προερχόμενες 
από το υπάρχον παλαιότερο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, και σχολιάζονται με βάση τη 
σχετική βιβλιογραφία και το υλικό άλλων ελληνικών περιοχών, ως μικρή συμβολή στη 
μελέτη των αγιολογικών παραδόσεων των Ελλήνων. Οι παραδόσεις αυτές αποτελούν πηγές 
όχι μόνο για τον έντεχνο λαϊκό λόγο των Κυπρίων, αλλά και για τη μελέτη της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς τους, καθώς μαρτυρούν για τις περί Θεού και αγίων αντιλήψεις 
τους, αλλά και για ιδιαίτερες κυπριακές τελετουργικές πρακτικές και εθιμικές συνήεθιες, γι’ 
αυτό και η μελέτη τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κλάδο της θρησκευτικής 
λαογραφίας και για την μελέτη της ελληνορθόδοξης λαϊκής θρησκευτικότητας, τόσο στην 
Κύπρο, όσο και ευρύτερα. 
 
Αναφορές: Τ. Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Δεκαπέντε χρόνια βυζαντινολογικής 
βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991 - 2005). Αθήνα 2008, σ. 380 αρ. 3221. Tax. Kolias – Tr. Maniati-
Kokkini, Quinze Ans de Bibliographie Byzantine en Grece (1991 - 2005). Athenes 2008, σ. 375. Πελ. 
Αναστασιάδου, Παραστάσεις της κοινωνικής δομής στα ποιητάρικα τραγούδια της Κύπρου. Αθήνα 2003 
(διδ. διατρ.: Πάντειο Πανεπιστήμιο), σ. 313. Ν. Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε 
κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 135. 
 

199.  «Μετσοβίτικο δημοτικό τραγούδι για την άλωση της 
Κωνσταντινουπόλεως (1453)», Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου 
Μετσοβίτικων Σπουδών. Αθήνα 1997, σ. 39-47. 

 
Περίληψη: Σχολιάζεται ένα μετσοβίτικο δημοτικό τραγούδι για την άλωση της 
Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους, το 1453, με βάση το αντίστοιχο υλικό που έχει 
καταγραφεί από διάφορες ελληνικές περιοχές και τη βιβλιογραφία των λαογραφικών πηγών 
που αναφέρονται στην άλωση της Πόλης, η οποία προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στον 
ελληνικό λαό. Με βάση το υλικό αυτό διατυπώνονται παρατηρήσεις για συγκεκριμένα 
αφηγηματικά μοτίβα, αλλά και για την διαχρονική εξέλιξη και διαμόρφωσή τους, στα 
πλαίσια της μελέτης του ελληνικού έντεχνου λαϊκού λόγου. 
 
Αναφορές: Β. Πούχνερ, «Σαράντα χρόνια έρευνας για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι», στο βιβλίο του 
Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 471.  
 

200.  «Αναίμακτες προσφορές στην παραδοσιακή θρησκευτική 
συμπεριφορά των κατοίκων της Θάσου», Θασιακά 9 (1994-1995). 
Πρακτικά Β΄ Συμποσίου Θασιακών Μελετών «Η Θάσος δια μέσου 
των αιώνων: Ιστορία – τέχνη – πολιτισμός», σ. 79-84. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το φαινόμενο των αναίμακτων θυσιαστικών προσφορών της 
παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων της Θάσου, και διατυπώνονται 
συγκριτικές παρατηρήσεις, με βάση σχετικές αναφορές της βιβλιογραφίας για διάφορες 
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ελληνικές περιοχές. Οι αναίμακτες θυσίες δεν έχουν συστηματικά μελετηθεί, σε αντίθεση με 
τις αιματηρές, για τις οποίες διαθέτουμε την συνολική μονογραφία του Γ. Ν. Αικατερινίδη. 
Στην παρούσα μελέτη το χρησιμοποιούμενο πρωτογενές λαογραφικό υλικό εξετάζεται 
συγκριτικά, και με βάση αυτό εξάγονται γενικότερες συγκριτικές και ερμηνευτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με τις αναίμακτες θυσιαστικές προσφορές στα πλαίσια της 
ελληνορθόδοξης λαϊκής θρησκευτικότητας. 
   
Αναφορές: Γ. Κούζας, «Όψεις της σύγχρονης θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων της Νάξου», 
στο Μ. Γ. Βαρβούνης - Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημ. 
Β. Οικονομίδη. Αθήνα 2007, σ. 279 σημ. 32. Μ. Τσούπη, Η κοινωνική διάσταση της (δια)τροφής στην 
παραδοσιακή κοινότητα. Πάπιγκο Ζαγοριού (19ος - 20ός αι.). Γιάννενα 2007, σ. 177. Γ. Κούζας, 
«Αναφορά στη θρησκευτικότητα των Ποντίων στο Βατούμ της Γεωργίας κατά τη Σοβιετική περίοδο», 
στο Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πόντος. Θέματα Λαογραφίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αθήνα 2008, σ. 230 
σημ. 119. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 97 σημ. 333, σ. 
255 σημ. 974. Γαρ. Θεοδωρίδου, «Οι τελετουργικές τροφές ως σύστημα ανταλλαγών στον λαϊκό 
πολιτισμό: Η ‘κίνησή’ τους ανάμεσα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς στην κοινωνία της Ξάνθης 
(1920-2000)», στον τόμο Δημ. Μαυρίδης – Αρχιμ. π. Σωφρόνιος Γκουτζίνης, Επιστημονική Ημερίδα 
Λαογραφίας και Ιστορίας «Επτά εισηγήσεις από τη θεματολογία του ‘παραδοσιακού’ και του 
‘νεωτερικού’ (ειδικότερα του popular) λαϊκού, Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (Ξάνθη, 21 
Φεβρουαρίου 2014). Ξάνθη 2014, σ. 123 σημ. 65, σ. 127. W. Puchner, Performanz und Imagination in 
der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 376 σημ. 270. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 161 σημ. 
484, σ. 371. 
 

201.  «Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια. Βιβλιογραφική επισκόπηση 
(1800-1985)», Κυμοθόη 6-7 (1995), σ. 97-106. 

 
Περίληψη: Παρέχεται αναλυτική και εκτενής βιβλιογραφία σχετική με τα ελληνικά 
παραδοσιακά, παιδικά κατά κανόνα, παιχνίδια, από το 1800 ως το 1985, για να 
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο έρευνας του τομέα αυτού της λαογραφίας μας, ο οποίος δεν έχει 
ακόμη συστηματικά μελετηθεί. Το βιβλιογραφικό υλικό που παρέχεται στην παρούσα μελέτη 
αποτελεί μια ουσιαστική ερευνητική βάση, για την θεμελίωση μελλοντικών σχετικών 
επιστημονικών και ερευνητικών προσεγγίσεων και προσπαθειών. 
 
Αναφορές: Ελ. Μαρούδη, Παραδοσιακά παίγνια Βάντσας (Άνω Κώμης). Κοζάνη 2016, σ. 167. 
 

202.  «Λαογραφικά σχόλια στο στιχούργημα Δαβίδ», Αιγαιοπελαγίτικα 
Θέματα 55 (1997), σ. 91-92. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται τα λαογραφικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 
στιχούργημα αυτό, που πιθανότατα σχετίζεται με την φραγκοκρατούμενη Χίο, εξετάζονται 
συγκριτικά, και μελετώνται ως μαρτυρίες για μορφές του παλαιότερου λαϊκού πολιτισμού 
των νησιών του Αιγαίου. Πρόκειται για μια ακόμη σπουδαία λογοτεχνική πηγή της 
μεταβυζαντινής περιόδου, η οποία παρέχει πολλά και σημαντικά λαογραφικά στοιχεία για 
την ελληνική παραδοσιακή καθημερινότητα του Αρχιπελάγους, κατά την κρίσιμη περίοδο 
της φραγκοκρατίας και της οθωμανικής κατάκτησης. 
 

203.  «Ενοριακά αρχεία και θρησκευτική συμπεριφορά. Η περίπτωση 
του κώδικα του Αγίου Αχιλλίου της Λάρισας», Πρακτικά Γ΄ 
Συνεδρίου Λαρισαϊκών Σπουδών. Λάρισα 1997, σ. 269-288. 
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Περίληψη: Με πηγή τον κώδικα της ενορίας του αγίου Αχιλλίου της Λάρισας, εξετάζεται η 
συγκρότηση της ενορίας και η παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των μελών της, από 
τον 18ο ως τον 19ο αιώνα, όπως αποτυπώνονται στην πηγή μας, και μελετώνται τα στοιχεία 
αυτά στο γενικότερο πλαίσιο του λαϊκού πολιτισμού της Λάρισας και της περιοχής της. 
Πρόκειται για μια αρχειακή μαρτυρία της ελληνικής παραδοσιακής θρησκευτικότητας και 
των επιμέρους εκδηλώσεών της, τόσο στο τελετουργικό, όσο και στο οικονομικό επίπεδο, 
και για ένα σημαντικό τοπικό παράδειγμα, με βάση το οποίο μπορεί να προωθηθεί η 
συγκριτική μελέτη της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας. 
 

204.  «Η Παναγία στις δημώδεις θρησκευτικές παραδόσεις της Ρόδου», 
Δωδεκανησιακά Χρονικά 16 (1998), σ. 21-44. 

 
Περίληψη: Με βάση τις λαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις της Ρόδου εξετάζεται ο τρόπος με 
τον οποίο περιγράφεται η Παναγία και σκιαγραφούνται οι υπερφυσικές και θαυματουργικές 
επεμβάσεις που της αποδίδονται, ώστε να μελετηθεί μια ενδιαφέρουσα πτυχή της 
θρησκευτικής λαογραφίας των κατοίκων της Ρόδου, οι οποίοι ιδιαιτέρως τιμούν την 
Θεοτόκο, στα πλαίσια της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς τους. Πρόκειται για 
μελέτη που στηρίζεται σε παλαιότερο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, και με βάση το οποίο 
συμπληρώνει τα δεδομένα που διαθέτουμε για τη λαϊκή λατρευτική τιμή της Θεοτόκου, στα 
πλαίσια της μελέτης της ελληνορθόδοξης λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2003, σ. 172 αρ. 758. W. 
Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, 
Böhlau Verlag, σ. 349 σημ. 168. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη 
του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  
Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 139 σημ. 7. 
 

205.  «Η ορθόδοξη λατρευτική πρακτική ως διαδικασία μαθητείας στα 
πλαίσια της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του 
ελληνικού λαού», Γρηγόριος ο Παλαμάς 80 (1997), σ. 73-80. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται εδώ ο τρόπος με τον οποίο οι διαδικασίες της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς περνούν στα νεότερα μέλη της κοινότητας, μέσα από την 
οργανωμένη οικογενειακή ζωή και τις μορφές της οικιακής λατρείας. Παρέχονται 
συγκεκριμένα παραδείγματα από την παραδοσιακή εθιμική ζωή του ελληνικού λαού και η 
πρακτική αυτή αναγνωρίζεται ως διαδικασία μαθητείας, στα πλαίσια των παραδοσιακών 
ελληνικών κοινωνικών θεσμών και συστημάτων, αλλά και της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας, ως μια συμβολή στον γενικότερο λαογραφικό προβληματισμό για της 
τρόπους επιβίωσης της παράδοσης δια μέσου των γενεών. 
 
Αναφορές: G. D. Dragas, Greek Orthodox Theological Review 43: 1-4 (1998), σ. 648. Παντελεήμων 
Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων 
της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 371. 
 

206.  «Ιστορικές και λαογραφικές μαρτυρίες σε μια συλλογή 
δικαιοπρακτικών εγγράφων της Σάμου», Πρακτικά ΙΖ΄ 
Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη 1997, σ. 55-72. 

 
Περίληψη: Εκδίδονται δικαιοπρακτικά έγγραφα της Σάμου, της εποχής της οθωμανικής 
κυριαρχίας, και με βάση αυτά διατυπώνονται παρατηρήσεις για τον παραδοσιακό πολιτισμό 
του νησιού, τους τεχνίτες, τις τιμές, τους όρους εργασίας και το παραδοσιακό λαϊκό δίκαιο 
των κατοίκων του νησιού. Τα έγγραφα υτά, προερχόμενα από ιδιωτικά και εκκλησιαστικά 
αρχεία, συνιστούν σημαντικές ιστορικές και λαογραφικές μαρτυρίες, γι’ αυτό και η έκδοση 
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και ο υπομνηματισμός τους αποτελούν εργασία υποδομής για την επιστημονική μελέτη της 
ιστορίας και του πολιτισμού της Σάμου. 
 

207.  «Τα παραμύθια ως δίκτυο επικοινωνίας στο επίπεδο του έντεχνου 
λαϊκού λόγου: η περίπτωση των παραμυθιών στη Σάμο», Πρακτικά 
Συνεδρίου «Δίκτυα επικοινωνίας και πολιτισμού στο Αιγαίο». Αθήνα 
1997, σ. 209-240. 

 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή εντάσσεται στις προδημοσιεύσεις από το ερευνητικό πρόγραμμα 
για τα παραμύθια της Σάμου, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν δημοσιευθεί σε τρεις 
τόμους. Εδώ εξετάζεται η λειτουργικότητα των παραμυθιών ως δικτύου επικοινωνίας 
ανάμεσα στους διάφορους ελληνικούς τόπους, με βάση τις παρόμοιες παραλλαγές και την 
μετάδοσή τους από περιοχή σε περιοχή. Επίσης γίνεται λόγος για τα πλαστά, τα 
«πεποιημένα» δηλαδή, παραμύθια που καταγράφτηκαν στη Σάμο, κατά τη διάρκεια της 
έρευνας, καθώς και για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την έρευνα και την 
προετοιμασία της συλλογής των παραμυθιών της Σάμου, και τα οποία σχετίζονται 
γενικότερα με την μεθοδολογία της έρευνας και δημοσίευσης των παραμυθιακών τύπων και 
παραλλαγών που εμφανίζονται στις κατά τόπους πολιτισμικές ενότητες. 
 
Αναφορές: «Το λαϊκό τραγούδι στη Σάμο», στο Στιγμές 2006. Τα Σαμιωτάκια. Σάμος 2005, σ. 59. Αλ. 
Σταθακιός, Παράδοση και εκμοντερνισμός στη σαμιακή κοινωνία. Σάμος 2000 (μεταπτ. διατρ.: Τμήμα 
Θεολογίας του ΑΠΘ), σ. 59 σημ. 393, σ. 72 σημ. 486, σ. 95. 
 

208.  «Συμπλήρωμα της Ακρίτες», στο Αλ. Σαββίδης (επιμ.), 
Εγκυκλοπαιδικό Προσωπογραφικό Λεξικό Βυζαντινής Ιστορίας και 
Πολιτισμού 2. Αθήνα 1997 [στο εξής: ΕΠΛΒΙΠ 2], σ. 60. 

 
209.  «Αμωνάς», στο ΕΠΛΒΙΠ 2, σ. 94. 

 
210.  «Αμορίου 42 μάρτυρες», στο ΕΠΛΒΙΠ 2, σ. 98-99. 

 
211.  «Αναστάσιος Αντιοχείας», στο ΕΠΛΒΙΠ 2, σ. 142-143. 

 
212.  «Αναστάσιος πάπας Ρώμης», στο ΕΠΛΒΙΠ 2, σ. 145. 

 
213.  «Αναστάσιος ο Πέρσης», στο ΕΠΛΒΙΠ 2, σ. 150. 

 
214.  «Αναστάσιος Αλαμάνος», στο ΕΠΛΒΙΠ 2, σ. 156-157. 

 
215.  «Ανατόλιος Θεσσαλονίκης», στο ΕΠΛΒΙΠ 2, σ. 162. 

 
216.  «Ανδρέας ο σαλός», στο ΕΠΛΒΙΠ 2, σ. 172. 

 
217.  «Ανδρέας Αργέντης ο Χίος», στο ΕΠΛΒΙΠ 2, σ. 175. 

 
218.  «Ανδρέας μάρτυρας», στο ΕΠΛΒΙΠ 2, σ. 178-179. 

 
219.  «Ανδρόνικος μάρτυρας», στο ΕΠΛΒΙΠ 2, σ. 193-194. 
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220.  «Η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα: κατάληξη και αφετηρία 
εξελίξεων για τον παραδοσιακό πολιτισμό του νησιού», Απόπλους 
17 (1997), σ. 107-112. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται εδώ η επίδραση που είχε η ένωση με το ελεύθερο ελληνικό κράτος, 
το 1912, για τον λαϊκό πολιτισμό της Σάμου. Συγκεκριμένα μελετώνται οι ιστορικές, 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο νησί μετά την ένωση, και ο 
τρόπος που αυτές λειτούργησαν ως κατάληξη, αλλά και ως αφετηρία, των μετασχηματισμών 
στον λαϊκό πολιτισμό της Σάμου, οι οποίες διαπιστώνονται στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, 
και προσδιόρισαν, έκτοτε, τη σαμιακή λαογραφία. Ουσιαστικά η ένωση της Σάμου με την 
Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασική ιστορική και πολιτισμική τομή για την εν γένει 
φυσιογνωμία του  νησιού και την παραδοσιακή καθημερινότητα των κατοίκων του. 
 
Αναφορές: Γρ. Λιάντας, «Τα εδαφικά όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας (1912 κ. εξ.)», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 34 σημ. 6. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, «Η γυναικεία 
σαμιακή ενδυμασία (β΄ μισό 19ου - αρχές 20ού αιώνα): Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας των 
τοπικών ενδυματολογικών συστημάτων», στον τόμο Σοφία Χανδακά (επιμ.), Λαϊκή τέχνη. Νέα 
ευρήματα – Νέες ερμηνείες. Πρακτικά συνεδρίου προς τιμήν της Πόπης Ζώρα (2-5 Νοεμβρίου 2006). 
Αθήνα 2015, σ. 68. 
 

221.  «Οι ελληνικές και οι σερβικές παροιμίες ως στοιχεία 
παραδοσιακής παιδαγωγικής», Βαλκανικά Σύμμεικτα 9 (1997), σ. 9-
14. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται συγκριτικά ελληνικές και σερβικές παροιμίες που 
περιέχουν στοιχεία παραδοσιακής παιδαγωγικής των δύο λαών και παρέχουν σχετικούς 
παιδαγωγικούς κανόνες. Είναι γνωστό ότι οι παροιμίες έχουν, πλην των άλλων, και 
παιδαγωγικό ρόλο στη ζωή του λαού, κι αυτό φαίνεται μέσα από το παροιμιολογικό υλικό 
που εξετάζεται εδώ, ενώ διαφαίνεται και η ομοιότητα ανάμεσα στις ελληνικές και τις 
σερβικές παροιμίες, που οφείλεται σε πολιτισμικά δάνεια αλλά και στις όμοιες ιστορικές και 
πολιτισμικές συνθήκες και προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες έζησαν και δημιούργησαν, επί 
αιώνες, οι δύο λαοί. 
 
Σημείωση: Συνοδεύεται από αγγλική περίληψη «Greek and Serbian proverbs as components of 
traditional teaching» (σ. 337). 
 
Αναφορές: Δ. Σ. Λουκάτος, Λαογραφία 39 (1998-2003), σ. 654. Δ. Ράπτης, «Ο παροιμιακός λόγος ως 
κανόνας πολιτισμικής συμπεριφοράς στην παραδοσιακή κοινωνία της Καρπάθου», στο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης (επιμ.), Κάρπαθος και Λαογραφία. Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής 
Λαογραφίας «Κάρπαθος και Λαογραφία». Αθήνα 2008, σ. 620 σημ. 4. π. Θωμάς Ανδρέου, Η 
λατρευτική τιμή των νεομαρτύρων στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. Κομοτηνή 2018 (διδ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 18 σημ. 40, σ. 290. 
 

222.  «Για τη συνάντηση από τη λαϊκή παράδοση στην έντεχνη 
δημιουργία», στο Κέντρο Λαϊκών Δρωμένων Κομοτηνής (εκδ.), 
Συνάντηση Δημιουργών: Από τη λαϊκή παράδοση στην έντεχνη 
δημιουργία. Κομοτηνή 1997, σ. 10-11. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για την προβληματική της συνάντησης, που 
είχε θέμα το πέρασμα από την λαϊκή στην προσωπική καλλιτεχνική δημιουργία, και για τις 
προεκτάσεις αυτής της πορείας, στην σύγχρονή μας καλλιτεχνική, λαϊκή και λαϊκότροπη, 
δημιουργία. Ουσιαστικά διατυπώνονται εδώ απόψεις για την σχέση ανάμεσα στο 
παραδοσιακό και το νεωτερικό, αλλά και για τις έννοιες της προόδου και της παράδοσης, στα 
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πλαίσια των λαϊκών τεχνών και των εν γένει καλλιτεχνικών και τελετουργικών εκδηλώσεων 
του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. 
 

223.  «Προβλήματα αποτύπωσης και καταγραφής λαϊκών δρωμένων», 
Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Δρώμενα: Σύγχρονα μέσα και 
τεχνικές καταγραφής τους». Κομοτηνή 1997, σ. 97-100. 

 
Περίληψη: Γίνεται εκτενής αναφορά στα μεθοδολογικά και ερμηνευτικά προβλήματα που 
παρουσιάζει η επιτόπια έρευνα και καταγραφή των λαϊκών δρωμένων, και προτείνονται 
ορισμένες λύσεις γι’ αυτά, ώστε η μελλοντική έρευνα να αποβεί πιο αποτελεσματική για την 
πληρέστερη μελέτη του σπουδαίου αυτού κομματιού της λαϊκής θρησκευτικής συμπεριφοράς 
του λαού. Η σχέση ανάμεσα στην εθιμική πράξη και στον έντεχνο λαϊκό λόγο, η πολυτυπία 
των τοπικών παραλλαγών και η εν γένει τελετουργική σύνθεση αποτελούν τους κύριους 
τομείς, γύρω από τους οποίους πρέπει να οργανωθεί η επιτόπια έρευνα των λαϊκών 
δρωμένων, σύμφωνα με τα πορίσματα της παρούσας μελέτης. 
 
Αναφορές: Παν. Σωτήρχου, Ένα δρώμενο ευτεκνίας από τη Θεσσαλία. Το «Μπουρανί» Τυρνάβου. 
Θεσσαλονίκη 2011, σ. 88-89 σημ. 142, σ. 91 σημ. 168, σ. 94 σημ. 209. Ελ. Νάκη, Λαϊκά Δρώμενα: το 
έθιμο της Περπερούνας στην ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση. Βιβλιογραφική έρευνα και πρώτη 
διερεύνηση προγράμματος εφαρμογής με την τεχνική της αφήγησης και του παιχνιδιού ρόλων. Βόλος 
2004 (διπλ. εργ.: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), σ. 69. Ελένη Ζουπανιώτου, Το γυναικείο καρναβάλι της 
Πρέβεζας. Μεταμφίεση και κοινωνία (1960 - 2018). Ιωάννινα 2018 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων), σ. 9 σημ. 13, σ. 133. 
 

224.  «Η Καλλιόπη Παπαθανάση – Μουσιοπούλου (1924-1993) και η 
ελληνική παράδοση», Ενδοχώρα 53 (1997), σ. 49-52. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται αναλυτικά η θέση που η ελληνική παράδοση ως σύνολο κατείχε στο 
ιστορικό, λαογραφικό και λογοτεχνικό έργο της Καλλ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, της 
θρακιώτισσας λογίας και συγγραφέως, που το έργο της αποτελεί σταθμό τόσο για την 
ιστορική, όσο και για την λαογραφική έρευνα του θρακικού Ελληνισμού. Πέρα από τη 
διερεύνηση της προσωπικότητας και του έργου της, η μελέτη αυτή αποτελεί και τμήμα των 
εργασιών υποδομής για την μελλοντική ανάπτυξη της θρακικής λαογραφίας, δεδομένου ότι 
εξετάζει κριτικά μια από τις κύριες πηγές της, η οποία περιέχεται στο έργο της Καλλ. 
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου. 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική 
προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής 
Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα 
των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 242 σημ. 33, σ. 274. 
 

225.  «Λαϊκή θρησκευτικότητα», Εκδοτική Αθηνών (εκδ.), Ελληνική 
Εκπαιδευτική Εγκυκλοπαίδεια 22. Φιλοσοφία και Κοινωνικές 
Επιστήμες. Αθήνα 1997 [στο εξής: ΦΚΕ], σ. 262-263. 

 
226.  «Προσφορά», ΦΚΕ, σ. 353. 

 
227.  «Αριθμός», ΦΚΕ, σ. 48. 

 
228.  «Καθαρμός», ΦΚΕ, σ. 212. 
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229.  «Λαογραφική έρευνα και καταγραφή στους Πομάκους της 
Θράκης», Θρακικά 11 (1996-1997), σ. 167-175. 

 
Περίληψη: Εξιστορείται και περιγράφεται εδώ η διαχρονική πορεία, η οργάνωση και οι 
στόχοι των κατά καιρούς επιτοπίων ερευνών και καταγραφών στους Πομάκους της Θράκης, 
και παρέχεται πίνακας των αναλόγων συλλογών, που έχουν κατατεθεί σε ερευνητικά κέντρα 
και πανεπιστημιακά αρχεία, ώστε να βοηθηθεί η οργάνωση των μελλοντικών αναλόγων 
επιτοπίων ερευνών στους πομακικούς οικισμούς της Θράκης. Το υλικό που εδώ 
παρουσιάζεται κριτικά και καταλογογραφείται αποτελεί βάση για την ανάπτυξη των 
πομακικών λαογραφικών σπουδών, ώστε η παρούσα δημοσίευση να αποτελεί τμήμα των 
εργασιών υποδομής της πομακικής λαογραφίας, στην οποία έχουν αφιερωθεί αρκετές ακόμη 
δημοσιεύσεις. 
 
Αναδημοσιεύσεις: www.e-istoria.com και eistorias.wordpress.com. – www. elinoistorin. gr / wp 
– content / uploads / 2010.  
 
Αναφορές: Π. Κυρανούδης, «Οι Πομάκοι και η γλώσσα τους», Ελληνική Διαλεκτολογία 5 (1996-1998), 
σ. 185. Τ. Κωστόπουλος, Το «Μακεδονικό» της Θράκης. Κρατικοί σχεδιασμοί για τους Πομάκους 
(1956-2008). Αθήνα 2009, σ. 89 σημ. 6, σ. 303. Παν. Παπαδημητρίου, Λαλιές των Πομάκων της 
ελληνικής Ροδόπης. Περιφερειακή αναλυτική Σλαβική και μουσουλμάνοι ομιλητές στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη 1. Θεσσαλονίκη 2013, σ. 27 σημ. 45. Ελ. Λαζαρούδη, Πώς καταγράφουν τα προβλήματα και 
τις ανάγκες τους και ποιες στρατηγικές επίλυσης ακολουθούν ομάδες που κινδυνεύουν από κοινωνικό 
αποκλεισμό: Περίπτωση Πομάκων και παλιννοστούντων δήμου Σουφλίου. Θεσσαλονίκη 2006 (μεταπτ. 
διατρ.: ΑΠΘ), σ. 120. Παρθ. Κελτσίδου, Η έμφυλη διάσταση της βίας: ιστορίες βίας και ταυτοτήτων 
στους Πομάκους της Ξάνθης. Κομοτηνή 2016 (μεταπτ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 145. 
 

230.  «Εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες της Σάμου», Γρηγόριος ο Παλαμάς 
768 (1997), σ. 353-382. 

 
Περίληψη: Καταλογογραφούνται ορισμένες βιβλιοθήκες παλαιτύπων και παλαιών βιβλίων 
της Σάμου, που έχουν εκκλησιαστική προέλευση, και βρίσκονται στην Ιερά Μητρόπολη 
Σάμου, σε ενοριακούς ναούς και, κυρίως, σε μονές του νησιού. Με τον τρόπο αυτό, και 
μάλιστα με την δημοσίευση των χειρογράφων σημειωμάτων των βιβλίων, προστίθενται 
μαρτυρίες στην έρευνα της ιστορίας της Σάμου, από τον 16ο ως και τον 19ο αιώνα. Πρόκειται 
για μια προσπάθεια καταγραφής και μελέτης των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών της Σάμου, η 
οποία συνεχίζεται και σε άλλες συναφείς δημοσιεύσεις, και αποσκοπεί σε μια συνολική 
επιστημονική προσέγγιση και καταγραφή του σχετικού πολιτιστικού πλούτου του νησιού. 
 
Αναφορές: Αλ. Βαρβούνης, «Κατάλογος  εντύπων βιβλίων και χάλκινων σκευών της Ι. Μονής του 
Τιμίου Σταυρού Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 408 σημ. 4. μον. Πατάπιος, «ΚΔ΄ Οίκοι 
… Το έργο και ο ποιητής του ιερομόναχος Ισίδωρος Κυριακόπουλος (1819-1882)», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 73 (2001-2002), σ. 69 σημ. 6. Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την 
ένωση με το ελληνικό κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 25 σημ. 
40. Ελπ. Κατσικογιάννη, «Θρησκευτικές εκδόσεις στη Σάμο κατά την περίοδο της Ηγεμονίας», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) 
θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. 
Αθήνα 2015, σ. 293 σημ. 8. G. D. Dragas, Greek Orthodox Theological Review 43: 1-4 (1998), σ. 648. 
Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν Μυλωνοπούλου – 
Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα οθωνικά χρόνια 1833 – 
1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. 
 

231.  «Τhe akritan folk songs and their research», Γρηγόριος ο 
Παλαμάς 768 (1997), σ. 489-492. 

http://www.e-istoria.com/
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Περίληψη: Γίνεται αναφορά στην πορεία της έρευνας των ελληνικών ακριτικών 
τραγουδιών, που απασχόλησαν την ελληνική λαογραφία ήδη από την αρχή της, και 
περιγράφονται οι στόχοι και οι αρχές που την προσδιόρισαν, παράγοντες στους οποίους 
ουσιαστικά βασίστηκαν και τα αποτελεσματά της. Παραλλήλως γίνεται αναφορά σε νέους 
παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να υπολογιστούν, για την μελλοντική έρευνα της ελληνικής  
λαϊκής ακριτικής ποίησης. Με τον τρόπο αυτό τίθενται οι βάσεις και για αναθεωρημένη 
προσέγγιση των ακριτικών τραγουδιών, με βάση τα πλέον σύγχρονα πορίσματα της μελέτης 
του έντεχνου λαϊκού ποιητικού λόγου. 
 
Αναφορές: G. D. Dragas, Greek Orthodox Theological Review 43: 1-4 (1998), σ. 648. 
 

232.  «Παραδοσιακός χορός, αθλήματα και εθιμικό πλαίσιο: η 
περίπτωση του πανηγυριού του αγίου Γεωργίου στην Αράχωβα», 
Τετράμηνα 59-61 (1997-1998), σ. 4499-4509. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στο πανηγύρι του αγίου Γεωργίου, το οποίο αποτελεί κομβικό 
σημείο της εθιμικής λαογραφίας της Αράχωβας και της περιοχής της, και εξετάζεται 
ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίο τα εθιμικά συμφραζόμενα και οι λαϊκοί αθλητικοί αγώνες 
της περιοχής επιδρούν πάνω στον παραδοσιακό χορό των κατοίκων. Η σύνδεση μεταξύ 
εθιμικού και τελετουργικού πλαισίου, χορού και εθιμικών αθλητικών αγωνισμάτων δίνει την 
ιδιαίτερη φυσιογνωμία του πανηγυριού αυτού, που είναι μοναδική και αποτελεί αντικείμενο 
έρευνας για πολλούς κλάδους των κοινωνικών επιστημών, διαχρονικά. 
 
Αναφορές: Κ. Λούσκου - Ευ. Νικολιδάκης, Το πανηγυράκι της Αράχωβας και η ελληνική παράδοση. 
Αράχωβα 2006, σ. 236 σημ. 3, σ. 470. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου 
εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 78 σημ. 257, σ. 237 σημ. 915. Στ. Καράμπελας, Η λατρεία του αγίου Γεωργίου στον 
ελλαδικό χώρο. Κομοτηνή 2016, σ. 26 σημ. 44, σ. 41. W. Puchner, Performanz und Imagination in der 
Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 259 σημ. 969. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 54 σημ. 
135. Β. Πούχνερ, Θέματα Συγκριτικής Λαογραφίας. Ελλάδα, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και 
Εύξεινος Πόντος. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 40 σημ. 34, σ. 155 σημ. 44. 
 

233.  «Τα λαογραφικά στοιχεία στην ποίηση του Κύπρου Χρυσάνθη», 
Λαογραφική Κύπρος 48 (1998), σ. 67-72. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται και μελετώνται συγκριτικά ορισμένα από τα λαογραφικά στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ποίηση του Κύπριου ποιητή Κύπρου Χρυσάνθη, και τα οποία, 
κατά περιπτώσεις, αποτελούν κομβικά σημεία για την ερμηνεία της ποίησής του. Όπως 
συμβαίνει και σε ανάλογες περιπτώσεις άλλων συγγραφέων, από την μελέτη αυτή 
προκύπτουν συμπεράσματα τόσο για τον τρόπο με τον οποίο ο λαϊκός πολιτισμός επιδρά 
πάνω στο έργο του συγγεκριμένου συγγραφέα, όσο και για το ζήτημα της επιβίωσης των 
επιμέρους λαογραφικών στοιχείων στα λογοτεχνικά έργα, γενικότερα. 
 
Αναφορές: Winfried Uellner, «Χρυσάνθης Κύπρος (1915-1998)», Πνευματική Κύπρος 419 (2008), σ. 
104. Αγγ. Κομποχόλη, «Λαογραφικές ματιές στην ποίηση του Κύπρου Χρυσάνθη. Ο θεριστής», 
Ομπρέλα 83 (2008-2009). Αφιέρωμα: Δυο ποιητές - δυο γενιές της Κύπρου. Κύπρος Χρυσάνθης – 
Ανδρέας Γεωργαλλίδης, σ. 16 σημ. 21. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε 
μια πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 
100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά 
Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 266, σ. 274. Αρ. 
Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 229, σ. 235. Ν. Παναγιώτου, 
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Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων), σ. 137. 
 

234.  «Τροφές και εθιμικό πλαίσιο στο παραδοσιακό πολιτισμικό 
σύστημα της περιοχής Αλμυρού», Αχαιοφθιωτικά Β΄. Πρακτικά 
Β΄Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών 2. Αλμυρός 1997, σ. 417-424. 

 
Περίληψη: Εδώ εξετάζεται η χρήση τροφών στα έθιμα του κύκλου της ζωής (γέννηση – 
γάμος - θάνατος) και του ετήσιου εορτολογικού κύκλου, στο παραδοσιακό πολιτισμικό 
σύστημα της περιοχής Αλμυρού. Μελετώνται οι εθιμικές συνιστώσες για την παρασκευή και 
χρήση κάθε τροφής, και εξάγονται συμπεράσματα για τη σύνδεση των ειδών διατροφής και 
των τροφών με την παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της περιοχής. 
Πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια μελέτης των τελετουργικών διαστάσεων της τροφής, 
σε όλο το φάσμα των εθιμικών εκδηλώσεων, με βάση υλικό που προέρχεται από παλαιότερες 
επιτόπιες καταγραφές, όσο και από τα δεδομένα της σχετικής βιβλιογραφίας, πρωτογενούς 
και επιστημονικής, η οποία είναι ιδιαιτέρως πλούσια. 
 
Αναφορές: Κυρ. Χρυσού-Καρατζά, Τροφή και διατροφή της Κυκλάδες (19ος - 20ός αι.) 2. Αθήνα 2006 
(διδ. διατρ.: ΕΣΠΑ), σ. 544. Μ. Τσούπη, Η κοινωνική διάσταση της (δια)τροφής στην παραδοσιακή 
κοινότητα. Πάπιγκο Ζαγοριού (19ος - 20ός αι.). Γιάννενα 2007, σ. 177. Γ. Θανόπουλος, «Τροφές και 
είδη διατροφής σε καρπαθιακά γαμήλια έθιμα», στ Μ. Αλεξιάδης (επιμ.), Κάρπαθος και Λαογραφία. 
Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας. Αθήνα 2003, σ. 271 σημ.7, σ. 284 σημ. 
136. Κυρ. Χρυσού – Καρατζά, «Η ιστορική διαδρομή της τροφής ως πολιτισμικού φαινομένου στον 
ελλαδικό χώρο», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής 
Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα 
των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 983 σημ. 64. Σοφία – Ειρήνη Τσάλα, 
Κινηματογράφος και ιστορία: Αναπαριστώντας τα γεγονότα του 1955 και 1964 στην Κωνσταντινούπολη 
μέσα από τις ταινίες «Πληγές του φθινοπώρου» και «Πολίτικη κουζίνα». Η αξιοποίηση του 
κινηματογράφου στη διδακτική πράξη. Κομοτηνή 2013 (μεταπτ. διατρ.), σ. 89 σημ. 282, σ. 109 σημ. 299, 
σ. 116 σημ. 311, σ. 190. Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, Η λαογραφική προσέγγιση της διατροφής. Παραδείγματα 
από την Ήπειρο. Ιωάννινα 2015, σ. 13. 
 

235.  «Η εξέλιξη της ελληνικής λαογραφίας και η Σχολή των 
Ιωαννίνων», Εξώπολις 8-9 (1997-1998), σ. 173-180. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η αλλαγή που έφερε στη μεθοδολογία, στην ορολογία, στη θεωρία 
και στην εξέλιξη της ελληνικής λαογραφίας ο καθηγητής Μιχαήλ Γ. Μερακλής, και η οποία 
συστηματοποιήθηκε με το έργο των μαθητών και διαχόχων του, ώστε σήμερα να μπορούμε 
να μιλήσουμε για την «Σχολή των Ιωαννίνων», και να μπορούμε να προσδιορίσουμε τις 
ευεργετικές επιδράσεις της στην εξέλιξη και την σύγχρονη ανανεωμένη μορφή της 
επιστήμης της λαογραφίας στην Ελλάδα. Πρόκαιται για τη νέα ελληνική λαογραφία, η οποία 
μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει σημαντικό θεωρητικό, μεθοδολογικό και επιστημονικό εν 
γένει έργο, της οποίας οι κατευθύνσεις κυριαρχούν πλέον στην ελληνική ακαδημαϊκή 
λαογραφία, αλλά και στη γόνιμη συνομιλία της λαογραφίας με άλλες συνεφείς κοινωνικές 
επιστήμες. 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Εφημερίδες και λαογραφία. Αθήνα 1999 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 465. Ν. 
Μαχά-Μπιζούμη, «Κεντητά και Υφαντά», στο Κεντητά και υφαντά από τις συλλογές του Τελλογλείου 
Ιδρύματος. Θεσσαλονίκη 2009, σ. 9 σημ. 9. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Φελόνιο διαμορφωμένο από 
στολιστικό κέντημα κρητικής τέχνης (18ος αι.). Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας των κεντητών 
υφασμάτων», Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη. Τόμος Β΄. 
Επιστημονική Επιμέλεια Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας. Αλεξάνδρεια 2009, σ. 252 σημ. 18. Ελ. 
Μπολιάκη, Το διονυσιακό (;) αναστενάρι. Ερμηνείες και παρερμηνείες. Αθήνα 2011, σ. 25 σημ. 20, σ. 
27 σημ. 3, σ. 29 σημ. 7, σ. 30 σημ. 13, σ. 31-32 σημ. 19, σ. 338. Ελπινίκη Ταστάνη, Αναπαραστάσεις 
της αστικής ζωής στη Λέσβο: Η μαρτυρία του σατιρικού περιοδικού ‘Τρίβολος’ (1931-1952). Κομοτηνή 
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2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 16 σημ. 13, σ. 528. Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, «Η διδασκαλία της λαογραφίας 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1964-2009)», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου 
Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – 
Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 173 σημ. 5, 
σ. 177 σημ. 17. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 38 σημ. 99. Μαρ. 
Βρέλη-Ζάχου, Η διδασκαλία και η έρευνα του ενδύματος στο πλαίσιο του λαϊκού πολιτισμού. Οι 
εργασίες των φοιτητών στο Λαογραφικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΛΑΠΙ) 1964-2014. 
Ιωάννινα 2014, σ. 196. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, «Η γυναικεία σαμιακή ενδυμασία (β΄ μισό 19ου - 
αρχές 20ού αιώνα): Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας των τοπικών ενδυματολογικών 
συστημάτων», στον τόμο Σοφία Χανδακά (επιμ.), Λαϊκή τέχνη. Νέα ευρήματα – Νέες ερμηνείες. 
Πρακτικά συνεδρίου προς τιμήν της Πόπης Ζώρα (2-5 Νοεμβρίου 2006). Αθήνα 2015, σ. 68. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 27 σημ. 
64. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Η συμβολή του Γεωργίου Α. Μέγα στην έρευνα και μελέτη των τοπικών 
ενδυμασιών», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η 
Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας 
(Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον 
της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 272 σημ. 56. 
 

236.  «Ο μητροπολίτης Μαρωνείας και Θάσου Βασίλειος 
Κωνσταντίνου (1885-1952)», Ενδοχώρα 55 (1998), σ. 55-66. 

 
Περίληψη: Σκιαγραφείται το εκκλησιαστικό, ποιμαντικό, πνευματικό και εθνικό έργο του 
Μητροπολίτη Μαρωνείας Βασιλείου, ο οποίος απελάθηκε από τους Βουλγάρους κατά την 
κατοχική βουλγαροκρατία της Θράκης, συμβάλλοντας έτσι στην αντίσταση του ελληνικού 
λαού εναντίον των κατακτητών του, κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Το έργο του εγγράφεται στα πλαίσια της γενικότερης εθνικής στάσης και προσφοράς της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και ως συμβολή 
στην εκκλησιαστική ιστορία της τοπικής Εκκλησίας. 
 
Αναφορές: Αγαθ. Χαραμαντίδης, «Ο Μαρωνείας Βασίλειος», στο Μνήμες και μαρτυρίες από το ’40 και 
την κατοχή. Η προσφορά της Εκκλησίας το 1940-1944. Αθήνα 2000, σ. 133 σημ. 105, σ. 553. 
 

237.  «Η ελληνική λαογραφία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 
Παρνασσός 39 (1997), σ. 85-96. 

 
Περίληψη: Εκφράζονται και διατυπώνονται εδώ ορισμένες θέσεις γύρω από τη θέση και το 
ρόλο της ελληνικής λαογραφίας, αλλά και του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού 
γενικότερα, στα πλαίσια της πολυεθνικής και πολυπολιτισμικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
βασική θέση της μελέτης, η οποία στηρίζεται με παραδείγματα από τη σχετική βιβλιογραφία,  
είναι ότι η ένωση της Ευρώπης δεν μπορεί να προχωρήσει και να προωθηθεί αν δεν γίνουν 
ουσιαστικά σεβαστοί οι παραδοσιακοί πολιτισμοί των λαών που περιλαμβάνει, και ότι στο 
πλαίσιο αυτό η επιστήμη της λαογραφίας έχει πολλά να προσφέρει στην κατανόηση και στη 
συνύπαρξη των λαών, με βάση τον σεβασμό της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 38 σημ. 100. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 27 σημ. 
64. Αν. Μαράς, «Ευρετηρίαση του φιλολογικού περιοδικού ‘Παρνασσός’», Πάπυρος. Επιστημονικό 
περιοδικό 6 (2017), σ. 44 αρ. 1. 
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238.  «Η λαογραφική έρευνα στη Σάμο και οι προοπτικές της (19ος-20ός 
αι.)», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι 
σήμερα» 2. Αθήνα 1998, σ. 339-351. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η πορεία και οι σταθμοί της καταγραφής και μελέτης του λαϊκού 
πολιτισμού της Σάμου, κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, ώστε να συστηματοποιηθεί το 
παρελθόν και να προσδιοριστεί το μέλλον της σαμιακής λαογραφίας, υπό την έννοια ότι θα 
μπορέσουν οι μελλοντικές λαογραφικές έρευνες στο νησί να έχουν περισσότερο 
συστηματικό χαρακτήρα, και να αποφέρουν τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Πρόκειται για μια 
κριτική θεώρηση της εξέλιξης της λαογραφικής έρευνας σχετικά με τον παραδοσιακό 
πολιτισμό της Σάμου, που μπορεί να αποτελέσει ένα αναστοχαστικό βήμα για την οργάνωση 
των σαμιακών λαογραφικών σπουδών. 
 
Αναφορές: Ν. Μαχά-Μπιζούμη, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (μέσα 16ου αι. - αρχές 20ού). 
Πολυτυπία και παραλλαγές. Συμβολή στη μελέτη των ενδυματολογικών συστημάτων του Αιγαίου. 
Κομοτηνή  2010 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 28 σημ. 53. 
 

239.  «Όψεις των μετασχηματισμών στο παραδοσιακό πολιτισμικό 
σύστημα της Σάμου μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (η περίπτωση 
των Σαμίων της Θεσσαλονίκης)», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος 
από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα» 2. Αθήνα 1998, σ. 439-446 
[σε συνεργασία με την Άλκ. – Ζωή Χαρσούλη]. 

 
Περίληψη: Με αφορμή τον Σύλλογο των Σαμίων Θεσσαλονίκης «Ο Πυθαγόρας», την 
ίδρυση, τη συγκρότηση και τις δράσεις του, εξετάζονται όψεις των μετασχηματισμών του 
λαϊκού πολιτισμού της Σάμου, και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο τα στοιχεία αυτά 
προβάλλονται στην παραδοσιακή συμπεριφορά των αποδήμων Σαμίων. Η δράση των 
συλλόγων αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την διαμόρφωση της συλλογικής 
πολιτισμικής ταυτότητας των αποδήμων, και υπό την έννοια αυτή εξετάζονται τα 
πεπραγμένα του συγκεκριμένου συλλόγου. 
 

240.  «Το ερευνητικό πρόγραμμα Τα παραμύθια στη Σάμο. Στόχοι – 
μεθοδολογία – συμπεράσματα», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος από 
τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα» 2. Αθήνα 1998, σ. 447-452 [σε 
συνεργασία με της Κ. Βερναδάκη - Φ. Μελισσά - Φρ. Μπόσκου]. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται το σχετικό με την καταγραφή και μελέτη των παραμυθιών της 
Σάμου ερευνητικό πρόγραμμα, οι στόχοι, η μέθοδος που ακολουθήθηκε και τα 
συμπεράσματά του. Το πρόγραμμα αυτό, κατέληξε στην έκδοση τριών τόμων για τα 
παραμύθια του νησιού, που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και πολλών επιμέρους 
δημοσιευμάτων ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια. Πρόκαιται για ένα 
επιστημονικό πρόγραμμα που συνέβαλε σημαντικά στην μελέτη του ελληνικού παραμυθού 
στη διαχρονική και συγχρονική του διάσταση, όπως δείχνουν και οι σχετικές αναφορές της 
ανάλογης λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 

241.  «Οι βαλκανικές διαστάσεις της λαογραφίας μας», Παράδοση και 
Τέχνη 38 (1998), σ. 3-4. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες όψεις της βαλκανικής συγκριτικής λαογραφίας μας, 
στηριγμένες σε ανάλογες δημοσιεύσεις, και περιγράφεται το ζήτημα των επιδράσεων που ο 
ελληνικός λαϊκός πολιτισμός άσκησε στα ανάλογα παραδοσιακά πολιτισμικά συστήματα των 
υπολοίπων βαλκανικών λαών. Η μελέτη εστιάζεται στο έργο συγκεκριμένων λαογράφων, 
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όπως ο Δ. Β. Οικονομίδης, στην θεωρία και στη μεθοδολογία που το χαρακτηρίζει, και 
καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με την μελλοντική οργάνωση και την πληρέστερη 
επιστημονική τεκμηρίωση της επιστημονικής αυτής προσπάθειας. 
 

242.  «Αρμούρης», στο Αλ. Σαββίδης (επιμ.), Εγκυκλοπαιδικό 
Προσωπογραφικό Λεξικό Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού 3. 
Αθήνα 1998, σ. 186-190. 

 
243.  «Παροιμιολογικά σημειώματα στο έργο του Σώπατρου. Σύγκριση 

αρχαίου και νεοελληνικού παροιμιολογικού υλικού», Κυπριακαί 
Σπουδαί 59-60 (1997), σ. 3-6. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται αρχαίες παροιμίες που περιλαμβάνονται στο έργο του αρχαίου 
Κύπριου συγγραφέα Σώπατρου, εξετάζεται η τυπολογία τους και μελετώνται συγκριτικά 
προς ανάλογες βυζαντινές και νεοελληνικές παροιμίες, με παρόμοια μορφή και το ίδιο 
περιεχόμενο. Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται μια ακόμη πτυχή της επίδρασης του λαϊκού 
πολιτισμού στο έργο αρχαίων συγγραφέων, αλλά και η διαχρονική εξέλιξη ορισμένων 
παροιμιών, ώστε να υποβοηθηθεί επιστημονικά η προσπάθεια μιας συνολικής διαχρονικής 
και τυπολογικής μελέτης του ελληνικού παροιμιολογικού υλικού. 
 
Αναφορές: Αγγ. Κομποχόλη, Θρησκευτική και κοσμική λαϊκή διήγηση. Αλληλεπιδράσεις. Το 
παράδειγμα του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη. Αθήνα 2008 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 303. Ν. Παναγιώτου, 
Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων), σ. 119. 
 

244.  «Παρθένιος και Δανιήλ οι Πελοποννησοσάμιοι και η λαϊκή 
κηρυγματική κατά τον 18ο και 19ο αιώνα», Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς 
Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών 3. Αθήναι 1998, σ. 225-246. 

 
Περίληψη: Παρέχονται βιοεργογραφικά στοιχεία για τον Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας 
Δανιήλ Κομνηνό, και για τον κατά σάρκα ανεψιό και πρωτοσύγκελλό του ιερομόναχο 
Παρθένιο, και για τα ανέκδοτα λαϊκά κηρύγματα που άφησαν σε σπαράγματα χειρογράφων 
της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου, τα οποία και εντάσσονται στα πλαίσια της λαϊκής 
κηρυγματικής του 18ου και του 19ου αιώνα. Στο τέλος, δημοσιεύονται δειγματοληπτικά 
ορισμένα από τα κείμενα αυτά, ενώ συστηματικά εξετάζονται στοιχεία σχετικά με την 
ιστορική προοπτική, τη θελογική και λογοτεχνική αξία των κειμένων αλλά και την 
προσωπογραφία των συγγραφέων τους.  
 
Αναφορές: Αθ. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Νεοελληνική φιλοσοφία. Αθήνα 2001, σ. 345 σημ. 28, σ. 516. 
π. Δημ. Στρατής, Ελληνικά έγγραφα του Ειρηνουπόλεως και Βατοπαιδίου Γρηγορίου (1761-1846) από 
το αρχείο της μονής Βατοπαιδίου. Άγιον Όρος 2003, σ. 17, σ. 28 σημ. 16. Αρχιμ. Σωτ. Κοσμόπουλος, 
«Ικαρία και άγιος Μακάριος. Η ευεργετική του παρουσία στο νησί», Πρακτικά Συνεδρίου «Άγιος 
Μακάριος (Νοταράς). Γενάρχης του Φιλοκαλισμού - Μητροπολίτης Κορίνθου. Αθήνα 2006, σ. 81 σημ. 
12. Αρχιμ. Σωτ. Κοσμόπουλος, «Ο μοναχισμός της Ικαρίας και η κολλυβαδική παράδοση», στο Μ. Γ. 
Βαρβούνης (επιμ.), Ο μοναχισμός στη Σάμο. Χθες – σήμερα - αύριο. Πρακτικά Ημερίδας (Σάμος, 16 
Νοεμβρίου 2009). Αθήνα 2011, σ. 76 σημ. 6. Αλ. Σταθακιός, Παράδοση και εκμοντερνισμός στη 
σαμιακή κοινωνία. Σάμος 2000 (μεταπτ. διατρ.: Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ), σ. 31 σημ. 173, σ. 32 
σημ. 175, 178, 179, σ. 33 σημ. 184, σ. 95. Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, «Λόγιοι 
επίσκοποι και κληρικοί της Σάμου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας», Μνημοσύνη 19 (2013). 
Πρακτικά Συνεδρίου «Λόγιοι της Τουρκοκρατίας», σ. 43 σημ. 5. 
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245.  «Ο Νικόλαος Σταματιάδης και η τοπική σαμιακή ιστοριογραφία», 
Πρακτικά ΙΗ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη 
1998, σ. 229-236. 

 
Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζεται το έργο του Νικολάου Σταματιάδη, αδελφού 
του γνωστού Σαμίου λογίου Επαμεινώνδα Σταματιάδη. Συγκεκριμένα μελετώνται οι 
ιδεολογικές καταβολές των Σαμιακών του και η αντιπαράθεσή του με το αντίστοιχο ιστορικό 
έργο του αδελφού του Επαμεινώνδα, καθώς επίσης και τα ποικίλα λαογραφικά στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο έργο αυτό, ως συμβολή στην ιστορία της τοπικής σαμιακής 
ιστοριογραφίας και λαογραφίας, αλλά και της προόδου των τοπικών σπουδών στην Ελλάδα, 
κατά τον 19ο, και τις αρχές του 20ού αιώνα. Πρόκειται για μια ακόμη μελέτη υποδομής των 
σαμιακών σπουδών, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη επιστημονική εξέλιξη. 
 
Αναφορές: Andr. Falangas, «Jacques Diassorinos et Jacques Vassilikos. Dans la vision de l’ 
historiographie Grecque», Inchinare Lui P. Nasturel la 80 de ani. Braila 2003, σ. 166-167, σημ. 33. Ν. 
Νικολούδης, Η Καθημερινή (11 Μαΐου 1999), σ. 10. Χρ. Λάνδρος, Η σαμιακή ιστοριογραφία και τα 
Σαμιακά των αδελφών Σταματιάδη. Σάμος 2013, σ. 42 σημ. 24. 
 

246.  «Les traditions populaires Byzantines dans les texts 
hagiographiques», Βυζαντιακά 18 (1998), σ. 153-170. 

 
Περίληψη: Εντοπίζονται ορισμένες λαϊκές βυζαντινές παραδόσεις που περιλαμβάνονται σε 
αγιογραφικά κείμενα της βυζαντινής περιόδου. Αναζητούνται οι διηγηματικοί τύποι τους, 
μελετάται η μορφολογία τους και ταυτίζονται με ανάλογα νεοελληνικά παράλληλα, ώστε να 
διαφανεί η διαχρονική παρουσία τους στον έντεχνο λαϊκό λόγο του ελληνικού λαού. Οι 
παραδόσεις αυτές και η μελέτη τους αποτελούν συμπλήρωμα στα ήδη γνωστά για τις 
βυζαντινές λαϊκές παραδόσεις, άρα και στην προσπάθεια διαχρονικής θεώρησης και μελέτης 
του ελληνικού έντεχνου λαϊκού λόγου και των αφηγηματικών μοτίβων του, άρα συνιστούν 
συμπλήρωμα και στη σχετική πλούσια ελληνική και ξένη επιστημονική βιβλιογραφία. 
 
Αναφορές: Γ. Κεχαγιόγλου, Απολλώνιος της Τύρου. Υστερομεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές μορφές 
1. Θεσσαλονίκη 2004, σ. 29. E. Karabelias, «Chronique. Droits de l’ Antiquite», Revue Historique de 
Droit Français et Etranger 3 (1999), σ. 388. ΕΠΛΒΙΠ, Γενική Βιβλιογραφία. Αθήνα 2000, σ. 411. Τ. 
Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Δεκαπέντε χρόνια βυζαντινολογικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα 
(1991-2005). Αθήνα 2008, σ. 380 αρ. 3224. Revue d’ Histoire Ecclesiastique 94: 1-2 (1999), σ. 38. 
Hier. Macaire, Le Synaxaire. Vies des Saints de l’ Eglise Orthodoxe 7, Athenes 2008, σ. 130. 
Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας 1. Σεπτέμβριος. Αθήναι 
2011, σ. 52. Tax. Kolias – Tr. Maniati-Kokkini, Quinze Ans de Bibliographie Byzantine en Grece 
(1991-2005). Athenes 2008, σ. 375. 
 

247.  «Ανέκδοτος Λόγος θρηνητικός της Κωνσταντινουπόλεως από 
κώδικα της μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Γρεβενών», 
Μακεδονικά 30 (1995-1996), σ. 43-66. 

 
Περίληψη: Εκδίδεται, από σπάραγμα χειρογράφου της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών Γρεβενών, δημώδες ποίημα, το οποίο αναφέρεται σε επιδημία που έπληξε την 
Κωνσταντινούπολη, και στις μοιραίες επιπτώσεις του στον πληθυσμό της πόλης. Το κείμενο 
εκδίδεται κριτικά και σχολιάζεται τόσο από την μορφολογική όσο και από την άποψη του 
περιεχομένου του, επισημαίνονται οι επιδράσεις που φέρει από άλλα δημώδη και λαϊκά ή 
λαϊκότροπα στιχουργήματα, αλλά και οι παραδοσιακές αντιλήψεις και συμπεριφορές που 
αποτυπώνονται στους στίχους του, ως μια κόμη προσπάθεια ανίχνευσης των σχέσεων 
ανάμεσα στον λαϊκό και στον λαϊκότροπο έντεχνο λαϊκό λόγο. 
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Aναφορές: Γ. Π. Τσότσος, Γαλατινή Βοΐου Κοζάνης. Θεσσαλονίκη 1998, σ. 244, σ. 503. 
 

248.  «Une pratique de magie Byzantine et la prise de Pergame par les 
Arabes», Byzantion. Revue Internationale des Études Byzantines 68: 
1 (1998). Hommage a la Memoire de Jules Labarde, σ. 148-156. 

 
Περίληψη: Μελετώνται εδώ, από λαογραφική άποψη, πληροφορίες των βυζαντινών 
ιστορικών και χρονογράφων για μια μαγική πρακτική που χρησιμοποίησαν οι υπερασπιστές 
της Περγάμου, λίγο πριν την άλωσή της από τους Αραβες, το 717, προσπαθώντας να 
αποκτήσουν υπερφυσική δύναμη και να νικήσουν τους πολιορκητές τους. Αναλύονται οι 
παράμετροι της μαγικής αυτής πράξης, που αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση των πολεμιστών 
μέσω της απόκτησης της ζωτικής δύναμης που θεωρούσαν ότι είχε το ανθρώπινο έμβρυο, 
αλλά και η στάση των πηγών της εποχής γύρω από το γεγονός αυτό, που αποκαλύπτει και 
μια πτυχή των τότε αντιλήψεων και των νοοτροπιών σχετικά με την μαγεία. 
 
Κρίσεις: Revue Historique de Droit Français et Etranger 3 (1999), σ. 388 [E. Karabelias] 
 
Αναδημοσίευση: Ηλεκτρονικά στο Regesta Imperii. Akademie der Wissanschaften und der 
Literatur Mainz [opac. regesta – imperii. de]. 
 
Αναφορές: M. V. Escribano Pano, «Heretical texts and maleficium in the Codex Theodosianus (CTH. 
16. 5. 34)», στον τόμο R. Gordon – Fr. Simon (εκδ.), Magical Practice in the Latin West. Papers from 
the International Conference held at the University of Zaragoza (30 Sept. – 1 Oct. 2005). Leiden 2010, 
σ. 102. Στ. Λαμπάκης, «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιογραφία», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών 50 (1999-2000), σ. 570-571. David Frankfurter, «Fetus Magic and Sorcery Fears in Roman 
Egypt», Greek, Roman and Byzantine Studies 46 (2006), σ. 54 σημ. 40. Τ. Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-
Κοκκίνη (επιμ.), Δεκαπέντε χρόνια βυζαντινολογικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991-2005). Αθήνα 
2008, σ. 381 αρ. 3225. P. Speck, Kaiser Leon III, die Geschichtswerke des Nikephoros und des 
Theophanes und der Liber Pontificalis: Die Anfange der Begierung Kaisers Leons III. Bonn 2002, σ. 
203. Bł. Cecota, «Stosunki kalifatu umajjadzkiego z Chazarami oraz dynastia Tang a oblezenie 
Kontantynopola w latach 717-718», στον τόμο M. Wozniak (εκδ.), Nie tylko Srodziem namorze 
problem polityczne ispoleczne swiata islamu. Lodz 2012, σ. 21 σημ. 15 [=Błażej Cecota, «Stosunki 
kalifatu umajjadzkiego z Chazarami oraz dynastią Tang a oblężenie Konstantynopola w latach 717-
718»,  UNIWERSYTET ŁÓDZKI (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki), Nie tylko 
Śródziemnomorze. Problemy polityczne i społeczne świata islamu. pod redakcją Marty Woźniak. Łódź 
2012, σ. 21 σημ. 15]. J. Blansdorf, «The defixiones from the Sanctuary of Isis and Mater Magna in 
Mainz», στον τόμο R. Gordon – Fr. Simon (εκδ.), Magical Practice in the Latin West. Papers from the 
International Conference held at the University of Zaragoza (30 Sept. – 1 Oct. 2005). Leiden 2010, σ. 
152. Fr. Javier Fernandez Nieto, «A visigothic charm from Asturias and the classical tradition of 
phylacteries against Hail», στον τόμο H. S. Versnel – D. Frankfurter – J. Hahn, Religions in the 
Graeco-Roman World, Leiden – Boston 2011, σ. 585 σημ. 102. Bł. Cecota, «Islam, the Arabsand 
Umayyad Rulers according to Theophanes the Confessor’s Chronography», Studia Ceranea 2 (2012), 
σ. 103 σημ. 40. Leif Inge Ree Petersen, Siege Warfare and Military Organization in the Successor 
States (400-800 A.D.): Byzantium, the West and Islam. Leiden, Brill 2013, σ. 786. Tax. Kolias – Tr. 
Maniati-Kokkini, Quinze Ans de Bibliographie Byzantine en Grece (1991-2005). Athenes 2008, σ. 376. 
Ν. Μαχά- Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού μέσα από το ξενόγλωσσο 
συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη Γ. Βαρβούνη», Παριανά 138 (2015), σ. 232 σημ. 6. Ν. Μαχά-
Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 91-92 σημ. 10. 
Wolfr. Brandes, «Gog, Magog und die Hunnen: Anmerkungen zur eschatologischen ‘Ethnographie’ der 
völkerwanderungs Zeit», στον τόμο W. Pohl – Cl. Ganter – R. Payne (επιμ.), Visions of Cpmmunity in 
the Post-Roman World. The West. Byzantium and the Islamic World, 300 – 1100. New York – London: 
Routledge 2012, σ. 73 σημ. 65. 
 

249.  «Survival of ancient elements in the traditional culture of the 
Greek people», Mésogeios 1 (1998), σ. 161-169. 
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Περίληψη: Εξετάζεται το ζήτημα των αρχαίων, προχριστιανικών κατά κανόνα, επιβιώσεων 
που συναντώνται σε διάφορους τομείς του παραδοσιακού ελληνικού βίου, και ανιχνεύονται 
οι ιστορικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με την επιβίωση και 
διατήρησή τους, στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Ουσιαστικά, μέσα από τα παραδείγματα 
που μελετώνται, ανιχνεύεται το πρόβλημα των πολιτισμικών επιβιώσεων, το οποίο 
απασχόλησε συστηματικά τη λαογραφία και την εθνολογία ήδη από τον 19ο αιώνα, και το 
οποίο συνεχίζει να απασχολεί τις κοινωνικές επιστήμες, πρωτίστως δε την λαογραφία, μέχρι 
και τις μέρες μας. 
 
Αναφορές: Αλ. Χρ. Οικονομοπούλου - Χρ. Θ. Οικονομόπουλος, «Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
προστάτες, θεραπευτές και τιμωροί, για τη μάνα και το παιδί, στη λαϊκή ιατρική παράδοση», 
Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη. Τόμος Β΄. Επιστημονική Επιμέλεια 
Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας. Αλεξάνδρεια 2009, σ. 388 σημ. 10. P. Sauzeau, «De la deessee 
Hera a la Panaghia. Reflexions sur le probleme des continuites religieuses en Grece et en Grande-
Grece», Revue de l’ Histoire des Religions 3 (2007), σ. 317. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες 
του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 
2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 37 σημ. 98, σ. 258 σημ. 982, σ. 262 σημ. 990. Παρθένα Καραντωνίου, 
Γάμος και γαμήλιες γυναικείες ενδυμασίες στη Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων (20ός - 21ος αι.). Ιωάννινα 
2016 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 7 σημ. 2. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή 
στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 
2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1040. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση 
των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 26 σημ. 62, σ. 29 σημ. 69, σ. 385. 
 

250.  «Ο Φαίδων Κουκουλές και η βυζαντινή λαογραφία», Βυζαντινός 
Δόμος 8-9 (1995-1997), σ. 71-73. 

 
Περίληψη: Μελετάται η καθοριστική συμβολή του καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Φαίδωνα Ι. Κουκουλέ στην θεμελίωση και μελέτη της βυζαντινής 
λαογραφίας και της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών, ως κλάδου τόσο της γενικότερης 
βυζαντινολογίας, όσο και της ελληνικής λαογραφίας. Επίσης, αναφέρονται διεξοδικά οι 
σχετικές δημοσιεύσεις του, οι οποίες και αποτιμώνται με κριτήριο την επιστημονική 
προσφορά τους, δεδομένου ότι ο Κουκουλές με το ερευνητικό και συγγραφικό έργο του, 
υπηρέτησε όχι μόνο τις βυζαντινές σπουδές, αλλά και την επιστημονική λαογραφική έρευνα, 
συσχετίζοντας μάλιστα τους δύο αυτούς κλάδους. 
 
Αναφορές: ΕΠΛΒΙΠ, Γενική Βιβλιογραφία. Αθήνα 2000, σ. 200. «Φαίδων Κουκουλές», www. el. 
wikipedia. org.  
 

251.  «Παραδοσιακή θεραπευτική πρακτική στη Χρονογραφία του 
Εφραίμ», Βυζαντινός Δόμος 8-9 (1995-1997), σ. 143-150. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται μία πληροφορία για κάποια θεραπευτική πρακτική που διασώζει 
στους στίχους της Χρονογραφίας του ο Εφραίμ από την Αίνο, γίνονται συγκρίσεις με 
ανάλογες πληροφορίες της ιατρικής παράδοσης της αρχαιότητας και των βυζαντινών χρόνων, 
και συσχετίζεται με ανάλογες πληροφορίες της νεοελληνικής ιατρικής παράδοσης. Πρόκειται 
για μια τελετουργική πρακτική που μαρτυρείται βεβαίως και από άλλες βυζαντινές πηγές, 
εδώ όμως μας ενδιαφέρει όχι η ιστορική θεώρηση, αλλά η λαογραφική υπόσταση του 
συγκεκριμένου διηγηματικού μοτίβου, που σχετίζεται με την λαϊκή θεραπευτική πράξη και 
πρακτική της βυζαντινής περιόδου. 
 
Kρίσεις: Byzantion 69: 1 (1999), σ. 288 [P. Yiannopoulos] 
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Αναφορές: Β. Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες – Μέθοδοι - Θεματικές. Αθήνα 2009, σ. 387 
σημ. 105. Αρ. Δουλαβέρας, «Βυζάντιο – Τουρκοκρατία. Νεοελληνική ταυτότητα και Λαογραφία», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, 
μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 88 σημ. 33. Β. Πούχνερ, Η μορφή του γιατρού στο 
νεοελληνικό θέατρο. Μία δραματολογική αναδρομή. Αθήνα 2004, σ. 25 σημ. 7. Αρ. Δουλαβέρας, 
«Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση», Λαογραφία 42 
(2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 
(Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων 
στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 239 σημ. 27, σ. 274. Απ. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και 
χρονογράφοι 4. 13ος-15ος αι. Αθήνα 2015, σ. 448 σημ., σ. 449. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. 
Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 26 σημ. 37, σ. 43, σ. 202 σημ. 28, σ. 206. 
 

252.  «Εθνολογικοί προβληματισμοί στην ελληνική λαογραφία», 
Φιλολογική Κύπρος (1996-1997), σ. 41-48. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι επιδράσεις που δέχθηκε, και συνεχίζει να δέχεται, η ελληνική 
λαογραφία από την επιστήμη της εθνολογίας, και μάλιστα από την ευρωπαϊκή εθνολογία, και 
οι σχέσεις των δύο αυτών επιστημών, που συχνά παρουσιάζονται ως ανταγωνιστικές, ενώ 
στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο επιστήμες σε συνεχή διάλογο. Πρόκειται για μια 
προσπάθεια επιστημολογικής ιχνηλάτησης στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, η οποία 
παραλλήλως φανερώνει και την θεωρητική και μεθοδολογική πρόοδο που έχει συντελεστεί 
στον χώρο της ελληνικής λαογραφίας τις τελευταίες δεκαετίες. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 38 σημ. 102. Ν. 
Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 (διδ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 140. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 27 σημ. 66. 
 

253.  «Λαϊκή λατρεία και παραδοσιακός χορός: το αμφίδρομο μιας 
σχέσης», Φιλολογική Κύπρος (1996-1997), σ. 49-52. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή διερευνώνται οι αμφίδρομες σχέσεις μεταξύ των εθίμων της 
λαϊκής λατρείας και του παραδοσιακού χορού, ο οποίος, όσον αφορά τα πανηγύρια, 
αναπτύσσεται στα πλαίσιά της. Οι θεωρητικές τοποθετήσεις τεκμηριώνονται και με 
παραδείγματα από τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Πρόκειται για μια συστηματική 
προσπάθεια μελέτης των τελετουργικών διαστάσεων του χορού, και των τρόπων εγγραφής 
του στο εθιμικό πλαίσιο και στο σύστημα της λαϊκής λατρείας, που δείχνουν και τον τρόπο 
με τον οποίο ο λαός προσλαμβάνει τον παραδοσιακό χορό, σε «ιερά» και όχι κοσμικά 
πλαίσια. 
 
Αναφορές: Ν. Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 
(διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 140. 
 

254.  «Λαϊκή παράδοση και λατρεία για τον άγιο Ρηγίνο στη Σκόπελο», 
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 34 (1998), σ. 225-235. 

 
Περίληψη: Συγκεντρώνονται και μελετώνται οι λαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις και οι 
λαϊκές λατρευτικές πρακτικές, που αφορούν τον άγιο Ρηγίνο, και προέρχονται από την 
Σκόπελο, της οποίας ο άγιος τιμάται ως προστάτης και πολιούχος. Με τον τρόπο αυτό 
σχηματίζεται η εικόνα του αγίου, την οποία προσλαμβάνει και μεταδίδει, στα πλαίσια της 
παράδοσής του, ο ελληνικός λαός. Παραδόσεις και τελετουργικές πρακτικές συναποτελούν 
την «λαογραφική φυσιογνωμία» του αγίου, και φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο ο λαός 
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τον τιμά και προσλαμβάνει την εκκλησιαστική λατρεία και τα συναξαριακά του κείμενα, 
μεταπλάθοντάς τα σε λαϊκές παραδόσεις και αφηγήσεις. 
 
Αναφορές: Αλ. Χρ. Οικονομοπούλου - Χρ. Θ. Οικονομόπουλος, «Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
προστάτες, θεραπευτές και τιμωροί, για τη μάνα και το παιδί, στη λαϊκή ιατρική παράδοση», 
Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη. Τόμος Β΄. Επιστημονική Επιμέλεια 
Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας. Αλεξάνδρεια 2009, σ. 388 σημ. 6. π. Κων. Καλλιανός, 
«Συμβολή στην ιστορία της Μονής του Αγίου Ρηγίνου στη Σκόπελο», Γρηγόριος ο Παλαμάς 832: 93 
(2010), σ. 76-77 σημ. 32. Β. Παρασκευά, «Η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Σκιάθου με αφορμή τις 
αναφορές του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη», Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών 18 (2010), σ. 113 σημ. 41, 
σ. 119. Γ. Στούκης, Αγιολόγιο της κατά Βοιωτίαν Εκκλησίας: Ιστορικοφιλολογική και υμνολογική 
προσέγγιση. Λιβαδειά 2014 (μεταπτ. διατρ.: ΕΑΠ), σ. 243 σημ. 641. 
 

255.  «Ανέκδοτα έργα του Σαμίου ιερομονάχου Ισιδώρου 
Κυριακοπούλου (1819-1882)», Γρηγόριος ο Παλαμάς 81 (1998), σ. 
369-418.  

 
Περίληψη: Μετά από ορισμένα βιογραφικά και εργογραφικά σημειώματα, εκδίδονται 
ανέκδοτα υμνογραφικά και δογματικά έργα του Ισιδώρου Κυριακοπούλου, από σαμιακό 
χειρόγραφο, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για τον ρόλο που έπαιξε στην ορθόδοξη 
πνευματική κατάρτιση των Σαμίων, κατά τον 19ο αιώνα. Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως 
σημαντική περίπτωση κληρικού, που εντάσσεται στο φιλοκαλικό κίνημα, και ο οποίος έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση του μοναχισμού της Σάμου και στη σύνδεσή του με τον 
αγιορείτικο και τον πατμιακό μοναχισμό, αφήνοντας παράλληλα σημαντικό συγγραφικό και 
υμνογραφικό έργο. 
 
Αναφορές: μον. Πατάπιος, «ΚΔ΄ Οίκοι … Το έργο και ο ποιητής του ιερομόναχος Ισίδωρος 
Κυριακόπουλος (1819-1882)», Εκκλησιαστικός Φάρος 73 (2001-2002), σ. 70 σημ. 10. Μητροπολίτης 
Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, «Λόγιοι επίσκοποι και κληρικοί της Σάμου κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας», Μνημοσύνη 19 (2013). Πρακτικά Συνεδρίου «Λόγιοι της Τουρκοκρατίας», σ. 45 σημ. 
14. Συμ. Πασχαλίδης, «Μάρτυρες της κολλυβαδικής παραδόσεως στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού 
Λευκάδος Ικαρίας», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα 
στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας 
και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 614 σημ. 4. G. D. Dragas, Greek Orthodox Theological 
Review 44: 1-4 (1999), σ. 736. «Ισίδωρος Κυριακόπουλος», www. el. wikipedia. org.  
 

256.  «Η εξέλιξη της ελληνικής λαογραφίας και η νεοελληνική εθιμική 
ζωή», Ενδοχώρα 59 (1998), σ. 99-107. 

 
Περίληψη: Μελετάται η εξέλιξη της σπουδής της νεοελληνικής εθιμικής λαογραφίας, στα 
πλαίσια της εξέλιξης της ίδιας της επιστήμης της λαογραφίας στην Ελλάδα, και παρέχονται 
χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων αλληλεπιδράσεων. Διατυπώνονται επίσης σκέψεις για 
την μελλοντική οργάνωση και πορεία του κλάδου της θρησκευτικής λαογραφίας, στο 
ελληνικό λαογραφικό πεδίο. Η μελέτη των τελετουργικών και εθιμικών εκδηλώσεων 
συνυπάρχει με την θεωρητική και μεθοδολογική εξέλιξη της επιστήμης της λαογραφίας στην 
Ελλάδα, όπως φαίνεται από τα παραδείγματα που εξετάζονται εδώ, και αποτελεί βασικό 
παράγοντα για την ουσιαστική διαμόρφωση της νέας ελληνικής λαογραφίας, η οποία συνιστά 
την πλέον εκσυγχρονισμένη μορφή της λαογραφικής επιστήμης στον τόπο μας. 
 
Αναφορές: Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Κεντητά και Υφαντά», στο Κεντητά και υφαντά από τις συλλογές του 
Τελλογλείου Ιδρύματος. Θεσσαλονίκη 2009, σ. 9 σημ. 9. Z. Ρωπαΐτου, Από την άμαξα στο ταξί-με 
αφηγήσεις από τη ζωή των οδηγών τους. Αθήνα 2009, σ. 282. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Φελόνιο 
διαμορφωμένο από στολιστικό κέντημα κρητικής τέχνης (18ος αι.). Συμβολή στη μελέτη της 
ιστορικότητας των κεντητών υφασμάτων», Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. 
Χατζηφώτη. Τόμος Β΄. Επιστημονική Επιμέλεια Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας. Αλεξάνδρεια 
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2009, σ. 252 σημ. 18. Ελ. Μπολιάκη, Το διονυσιακό (;) αναστενάρι. Ερμηνείες και παρερμηνείες. 
Αθήνα 2011, σ. 25 σημ. 20, σ. 27 σημ. 3, σ. 29 σημ. 7, σ. 30 σημ. 13, σ. 31-32 σημ. 19, σ. 338. Μαρ. 
Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο 
(μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 38 σημ. 102. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, 
«Η γυναικεία σαμιακή ενδυμασία (β΄ μισό 19ου - αρχές 20ού αιώνα): Συμβολή στη μελέτη της 
ιστορικότητας των τοπικών ενδυματολογικών συστημάτων», στον τόμο Σοφία Χανδακά (επιμ.), Λαϊκή 
τέχνη. Νέα ευρήματα – Νέες ερμηνείες. Πρακτικά συνεδρίου προς τιμήν της Πόπης Ζώρα (2-5 Νοεμβρίου 
2006). Αθήνα 2015, σ. 68. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η 
παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 
(διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 27 σημ. 66. 
 

257.  «El filhelenismo aleman y las canciones populares Griegas (1805-
1861)», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 19 
(1998), σ. 219-225. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το κίνημα του Φιλελληνισμού στην Γερμανία, και η συμβολή των 
κυριότερων εκπροσώπων του στην καταγραφή, έκδοση και μελέτη των ελληνικών 
δημοτικών τραγουδιών, από το 1805 ως το 1861. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνονται και 
παρατηρήσεις για την λαογραφική δράση των Φιλελλήνων, η οποία μας χάρισε μεγάλο μέρος 
του πρωτογενούς λαογραφικού υλικού, το οποίο σήμερα χρησιμοποιεί ως πηγή η επιστήμη 
της λαογραφίας. Ιδιαίτερα στο χώρο των δημοτικών τραγουδιών, το φιλελληνικό αυτό 
κίνημα προσέφερε σειρά εκδόσεων και αναδημοσιεύσεων ελληνικών τραγουδιών, που 
σήμερα πλουτίζουν τη σχετική βιβλιογραφία, και αποτελούν αντικείμενο συστηματικής 
μελέτης. 
 
Αναφορές: Ν. Μαχά- Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού μέσα από το 
ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη Γ. Βαρβούνη», Παριανά 138 (2015), σ. 232 σημ. 
6. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 91-
92 σημ. 10. 
 

258.  «Christian and Islamic parallel cultural traditions in the popular 
culture of the Balkan people», Journal of Oriental and African 
Studies 9 (1997-1998), σ. 53-74. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ ορισμένες όψεις του φαινομένου της κοινότητας εθιμικών 
μορφών και λαϊκών αφηγήσεων σε ορθόδοξους χριστιανικούς και ισλαμικούς πληθυσμούς 
των Βαλκανίων, και προτείνονται ορισμένοι πιθανοί λόγοι για την εξήγηση του φαινομένου 
αυτού: έλλειψη αναπτυγμένου τελετουργικού στο ισλάμ, ανάγκη του παραδοσιακού 
ανθρώπου για έκφραση μέσα από τελετουργικές μορφές, πιθανή χριστιανική ή 
κρυπτοχριστιανική καταγωγή των πληθυσμών αυτών. Πρόκειται βεβαίως για ορισμένες μόνο 
ενδεικτικές μορφές του φαινομένου, για το οποίο ετοιμάζεται ήδη ειδική λαογραφική 
μονογραφία, καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση «μεθοριακών» 
μορφών της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Κρίσεις: Η Καθημερινή (11-5-1999), σ. 7 [Ν. Νικολούδης] 
 
Σημείωση: Με διαφορετική μορφή ως της ορισμένες λεπτομέρειες, η μελέτη έχει δημοσιευθεί 
και στα γαλλικά, ως: «La culture populaire grecque et les civilisations rurales du Sud-Est 
Europeén», Γρηγόριος ο Παλαμάς 765 (1996), σ. 1109-1143. Επίσης, παρεμφερές είναι και το 
μελέτημα με τίτλο: «Οι ελληνικές προϋποθέσεις του παραδοσιακού πολιτισμού των βαλκανικών 
λαών», Πρακτικά Ημερίδας «Βαλκάνια: Γλώσσα και πολιτισμός». Αθήνα 1993, σ. 73-99 [= 
Μελετήματα Ελληνικής Λαογραφίας 1, σ. 301-327, αρ. 20]. Αναδημοσίευση: Ηλεκτρονικά στο 
Menalib. The Middle East Virtual Library [www. manalib.de]. 
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Αναφορές: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, Το όμορο στη Ροδόπη. Λαϊκός θησαυρός Ξάνθης 
- Σμόλιαν. Ξάνθη 2008, σ. 165. Εv. Albanidis - D. Goulimaris - V. Serbezis, «Organization of Folk 
Athletic Games in Thrace», Folklore. Electronic Journal of Folklore  40 (2002), σ. 100. Bibliographie 
Internationale de l’ Humanisme et de la Renaissance 30. Genéve 1998, σ. 278 αρ. 3639. Μαρ. 
Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο 
(μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 95 σημ. 329, σ. 114 σημ. 400, σ. 236 
σημ. 911. Ν. Μαχά- Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού μέσα από το 
ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη Γ. Βαρβούνη», Παριανά 138 (2015), σ. 232 σημ. 
6. Στ. Καράμπελας, Η λατρεία του αγίου Γεωργίου στον ελλαδικό χώρο. Κομοτηνή 2016, σ. 22 σημ. 36, 
σ. 44. Ev. Albanidis, «Traditional wrestling in Thrace», International Journal of Wrestling Science 2:2 
(2012), σ. 59. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 
(2016), σ. 91-92 σημ. 10. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό 
χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 1040. Is. Dépret, «‘Hérésie’, orthodoxie et nationalism: usages de l’ Islam hétérodoxe en 
Grèce», στον τόμο Chr. Brouwer – Guil. Due – Anja Van Rompaey (επιμ.), Hérésies: une construction 
d’ identities religieuses. Bruxelles 2015: Universite de Bruxelles – Problems d’ Histoire des Religions, 
σ. 248 shm. 64. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – 
Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 300 σημ. 3. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση 
των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 385. 
 

259.  «Proverbial phrases of the Pomaks in Greek Thrace», Mésogeios 2 
(1998), σ. 68-70. 

 
Περίληψη: Συγκεντρώνονται, δημοσιεύονται και ερμηνεύονται παροιμιακές φράσεις της 
καθημερινής γλωσσικής επικοινωνίας των Πομάκων του νομού Θράκης, ώστε να προωθηθεί 
η έρευνα της γλώσσας και της καθημερινής ζωής τους, με νέο και ανέκδοτο υλικό, 
προερχόμενο από επιτόπια λαογραφική έρευνα. Το φρασεολογικό υλικό είναι ενδεικτικό 
αντιλήψεων και νοοτροπιών, που συνδέονται με τον πυρήνα των εκδηλώσεων του λαϊκού 
πολιτισμού, γι’ αυτό και αποτελεί σημαντικό πεδίο λαογραφικής έρευνας, με προεκτάσεις 
στην ευρύτερη θεώρηση του πολιτισμικού συστήματος του λαϊκού πολιτισμού των Πομάκων 
της Θράκης. 
 
Αναφορές: Ν. Κόκκας, «Η προφορική παράδοση των Πομάκων της Ροδόπης», στο Μ. Γ. Βαρβούνης 
(επιμ.), Θράκη. Ιστορικές και λαογραφικές προσεγγίσεις του λαϊκού πολιτισμού της. Αθήνα 2006, σ. 303 
σημ. 76. Ν. Κόκκας, «Γλώσσα και ποίηση στα πομάκικα δημοτικά τραγούδια», στο Αλή Ρόγκο, 
Πομάκικα δημοτικά τραγούδια της Θράκης 1. Ξάνθη 2002, σ. 61. Ν. Κόκκας, «Συγκριτική προσέγγιση 
της ελληνικής και πομακικής παροιμιολογίας», Ελληνική Διεθνής Γλώσσα 96-97 (2014). Αφιέρωμα 
στους Πομάκους, σ. 105 (ηλεκτρονική έκδοση – ανάρτηση www.odeg.gr) [= στον τόμο Θεοφ. 
Μαλκίδης (επιμ.), Θράκη. Μουσουλμανικές μειονότητες, Πομάκοι, εκπαίδευση και πολιτική. Ξάνθη 
2015, σ. 187]. 
 

260.  «Ναοί και ενοριακό σύστημα στη Σάμο από τον 19ο αιώνα ως 
σήμερα: από την πολεοδομική εξέλιξη στην ιδεολογική 
συγκρότηση», Πρακτικά Συνεδρίου «Η πόλη της Σάμου. 
Φυσιογνωμία και εξέλιξη». Αθήνα 1998, σ. 92-99. 

 
Περίληψη: Μελετάται η αρχή, η συγκρότηση, η διάρθρωση και η διαχρονική 
λειτουργικότητα του ενοριακού συστήματος που υπάρχει μέχρι και τις μέρες μας στην πόλη 
της Σάμου. Ιδιαίτερα μάλιστα εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η συγκρότηση του ενοριακού 
συστήματος συνδέεται με την πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη της πόλης της Σάμου, 
κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, οπότε και καθιερώθηκε ως πρωτεύουσα του νησιού. Παρέχεται 
έτσι μια διαχρονική θεώρηση της αστικής λαϊκής θρησκευτικότητας των Σαμίων, και 
μάλιστα σε μια οριακή και διαβατήρια περίοδο για την εξέλιξη του λαϊκού πολιτισμού του 
νησιού. 

http://www.odeg.gr/
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Αναφορές: «Ναός αγίου Σπυρίδωνος Βαθέος Σάμου», www. el. wikipedia. org.  
 

261.  «Ο π. Γεώργιος Δρ. Χαραμαντάς και οι καλυμνιακές σπουδές», 
Καλυμνιακά Χρονικά 13 (1999), σ. 369-372 [= π. Γεώργ. Δρ. 
Χαραμαντάς, Ανεμόεσσα Καλύδνα και Κάλυμνός μου. Αθήνα 1999, 
σ. 49-62]. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το λαογραφικό και ιστορικό έργο του μακαριστού π. Γεωργίου Δρ. 
Χαραμαντά, που σχετίζεται με την τοπική ιστορία και την παράδοση της ιδιαίτερης πατρίδας 
του, της Καλύμνου, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για τη θέση του στα πλαίσια των 
νεοελληνικών τοπικών σπουδών. Πρόκειται για μια κριτική θεώρηση του λαογραφικού 
έργου ενός τοπικού παραδοσιακού λαογράφου των Δωδεκανήσων, που αποτελεί βάση για 
την μελέτη του λαϊκού πολιτισμού του νησιού, καθώς παρέχει άφθονο υλικό για επεξεργασία 
από την ελληνική επιστημονική λαογραφία. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 142 σημ. 16. 
 

262.  «Γερμανοί εκδότες ελληνικών δημοτικών τραγουδιών», 
Ενδοχώρα 60 (1998), σ. 105-109. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το κίνημα του Φιλελληνισμού στην Γερμανία, και η συμβολή των 
κυριότερων εκπροσώπων του στην καταγραφή, έκδοση και μελέτη των ελληνικών 
δημοτικών τραγουδιών, από το 1805 ως το 1861. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνονται και 
παρατηρήσεις για την λαογραφική δράση των Φιλελλήνων, η οποία μας χάρισε μεγάλο μέρος 
του πρωτογενούς λαογραφικού υλικού, το οποίο σήμερα χρησιμοποιεί ως πηγή η επιστήμη 
της λαογραφίας. Η μελέτη αποτελεί συμβολή τόσο στην μελέτη του φιλελληνικού κινήματος, 
όσο και στην ιστορία της καταγραφής και μελέτης των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, 
και μάλιστα κατά τον σημαντικό και οριακό 19ο αιώνα. 
 
Σημείωση: Μια διαφορετική μορφή της ίδιας μελέτης δημοσιεύθηκε στα ισπανικά, βλ. 
παραπάνω, αρ. ΙΙ. 257. 
 

263.  «Δανιηλίς», στο Άγγ. Θ. Νεζερίτης (επιμ. Ν. Νικολούδης), Λεξικόν 
της Βυζαντινής Πελοποννήσου. Αθήναι 1998 (β΄ έκδ. Αθήνα 2010, 
εκδ. Μυρμιδόνες) [στο εξής: ΛΒΠ], σ. 119-121. 

 
264.  «Δωρόθεος Μονεμβασίας», ΛΒΠ, σ. 129. 

 
265.  «Ελέσα οσία Κυθήρων», ΛΒΠ, σ. 138-139. 

 
266.  «Θεόδωρος όσιος Κυθήρων», ΛΒΠ, σ. 152. 

 
267.  «Κυριακός ο Αγκωνίτης», ΛΒΠ, σ. 214-215. 

 
268.  «Λεόντιος όσιος Αχαΐας», ΛΒΠ, σ. 231. 

 
269.  «Μάζαρις», ΛΒΠ, σ. 238. 
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270.  «Μονεμβασίας χρονικόν», ΛΒΠ, σ. 277-278. 
 

271.  «Πέτρος όσιος Άργους», ΛΒΠ, σ. 339-340. 
 

272.  «Συνέκδημος Ιεροκλέους», ΛΒΠ, σ. 372-373. 
 

273.  «Religious attitude, traditional costume and dance in Samos», 
Γρηγόριος ο Παλαμάς 81 (1998), σ. 689-704. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η σχέση μεταξύ παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς, δημοτικών παραδοσιακών χορών και παραδοσιακής ενδυμασίας στη Σάμο. 
Πρόκειται για μια σχέση τριών στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού που συνδέονται στενά 
μεταξύ τους, και αλληλοπροσδιορίζονται, στα πλαίσια του σαμιακού λαϊκού πολιτισμού. 
Υπό την έννοια αυτή, η παρούσα μελέτη αποτελεί μια κριτική εξέταση εκδηλώσεων του 
λαϊκού πολιτισμού της Σάμου, που συνδέονται με την ουσιαστική πολιτισμική ταυτότητά του 
και συνδέουν τις τελετουργικές με τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του, τον πνευματικό με τον 
υλικό πολιτισμό, παρέχοντας την ουσιαστική βάση για την αποτύπωση και ερμηνεία των 
εκδηλώσεών του. 
 
Αναφορές: G. D. Dragas, Greek Orthodox Theological Review 44: 1-4 (1999), σ. 736. 
 

274.  «Η κοινωνική μεθοδολογία της ελληνικής λαογραφίας», Νέα 
Κοινωνιολογία 27 (1999), σ. 82-96. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η έννοια της κοινωνικής λειτουργικότητας των λαογραφικών 
στοιχείων, την οποία εισηγήθηκε ο καθηγητής Μ. Γ. Μερακλής και η «Σχολή των 
Ιωαννίνων», και οι τρόποι με τους οποίους η αντίληψη αυτής της υπόστασης των 
λαογραφικών δεδομένων επιρέασαν την μέθοδο που ακολουθεί η ελληνική λαογραφία. 
Πρόκειται για τη συγκρότηση και εφαρμογή της κοινωνικοϊστορικής μεθόδου της ελληνικής 
λαογραφίας, η οποία σήμερα έχει γίνει ευρέως αποδεκτή και από την ελληνική ακαδημαϊκή 
λαογραφία, αποτελώντας το βασικό επιστημονικό εργαλείο για την ερμηνευτική θεώρηση 
των εκδηλώσεων του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. 
 
Αναφορές: Γαρ. Θεοδωρίδου, «Η σημασία του χώρου στη σύγχρονη Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, 
θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 506 σημ. 52. 
 

275.  «Οι σχέσεις Σάμου και Πάτμου (16ος - 19ος αι.). Από την ιστορική 
πραγματικότητα στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά», 
Πρακτικά ΙΘ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη 
1999, σ. 81-102. 

 
Περίληψη: Με βάση αρχειακές πηγές και τα δεδομένα της επιτόπιας λαογραφικής έρευνας 
διερευνώνται οι ιστορικές και πολιτισμικές σχέσεις μεταξύ Σάμου και Πάτμου, και οι τρόποι 
με τους οποίους οι σχέσεις αυτές επέδρασαν πάνω στην διαμόρφωση της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς των Σαμίων, αλλά και των ιδιοτυπιών και των ιδιαιτεροτήτων 
που την χαρακτηρίζουν, και την καθιστούν αντικείμενο έρευνας από τον κλάδο της 
θρησκευτικής λαογραφίας. Οι σχέσεις αυτές δομούνται σε διάφορα επίπεδα, από το 
τελετουργικό ως το οικονομικό και το κοινωνικό, δείχνοντάς μας τις βασικές επιδράσεις που 
δέχτηκε και η σαμιακή παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά, ευρύτερα. 
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Αναγορές: Αλ. Βαρβούνης, «Ο Μακάριος Αντωνιάδης και ο σαμιακός μοναχισμός στο α΄ μισό του 
20ού αι.», Σαμιακές Μελέτες  6 (2003-2004), σ. 98 σημ. 22. N. Macha-Bizoumi, «Secular embroideries 
on sacerdotal vestments of the Greek Orthodox Church: The ‘social life’ of the Phelonion at the 
Museum of the History of Greek Costume», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. 
Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 479-480 σημ. 5. Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», 
στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο 
του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 148 σημ. 36. 
 

276.  «Χορός και παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά», Ενδοχώρα 
61 (1999), σ. 77-80. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή διερευνώνται οι αμφίδρομες σχέσεις μεταξύ των εθίμων της 
λαϊκής λατρείας και του παραδοσιακού χορού, ο οποίος, όσον αφορά τα πανηγύρια, 
αναπτύσσεται στα πλαίσιά της. Οι θεωρητικές τοποθετήσεις τεκμηριώνονται και με 
παραδείγματα από τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Ουσιαστικά εξετάζεται εδώ η συνύπαρξη 
και η αλληλεπίδραση τελετουργικών και καλλιτεχνικών μορφών, στα πλαίσια του ελληνικού 
λαϊκού πολιτισμού, και οι συνέπειες αυτής της συνύπαρξης για την ουσιαστική μορφή και 
υπόσταση του πνευματικού βίου του ελληνικού λαού, μέσα από ποικίλες εθιμικές 
εκδηλώσεις, συμπεριφορές, αντιλήψεις και νοοτροπίες, οι οποίες συναποτελούν το βασικό 
σώμα του λαϊκού πολιτισμού μας. 
 

277.  «Το Άγιον Όρος και η προσέγγισή του», Οδυσσέας Ελύτης 2 
(1999), σ. 12-13. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις γύρω από τους διαφορετικούς τρόπους με 
τους οποίους οι κατά καιρούς επισκέπτες, προσκυνητές και μελετητές προσεγγίζουν το Άγιον 
Όρος και τα ιερά καθιδρύματά του, αναλόγως των προϋποθέσεων και των στόχων τους. Οι 
προσεγγίσεις αυτές είναι καθοριστικές για την σύγχρονή μας πρόσληψη της αγιορείτικης 
παρουσίας και δράσης από τον ελληνικό λαό, και αποτελούν τμήμα της μελέτης της 
παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του λαού μας, κυρίως όσον αφορά τις ποικίλες 
μοναστικές επιδράσεις που δέχεται. 
 

278.  «Προβλήματα συλλογής και καταγραφής πρωτογενούς 
λαογραφικού υλικού», Πρακτικά Α΄ και Β΄ Επιστημονικών 
Συναντήσεων «Λαϊκός πολιτισμός και χορός». Δράμα 1999, σ. 49-56. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένα από τα θεωρητικά, μεθοδολογικά και πρακτικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι ασκούν συστηματικά την επιτόπια λαογραφική έρευνα 
και προτείνονται ορισμένες λύσεις για την διευκόλυνση του έργου τους, αλλά και για την 
εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας για τα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνά τους. 
Από την άποψη αυτή, τα προβλήματα που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη είναι 
σημαντικά για την ουσιαστική υπόσταση του πρωτογενούς λαογραφικού υλικού, άρα και της 
λαογραφικής έρευνας που στηρίζεται σε αυτό, και το χρησιμοποιεί ως βάση για την μελέτη 
των εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού του λαού μας. 
 
Αναφορές: Z. Ρωπαΐτου, Από την άμαξα στο ταξί - με αφηγήσεις από τη ζωή των οδηγών τους. Αθήνα 
2009, σ. 282. 
 

279.  «Ενθυμήσεις και επιγραφές από τη Σάμο», Απεραθίτικα 2 (1998), 
σ. 33-37. 
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Περίληψη: Δημοσιεύονται ορισμένες επιγραφές και ενθυμήσεις από τη Σάμο, που 
αποτελούν πηγές για την μελέτη της ιστορίας και του λαϊκού πολιτισμού του νησιού. Τα 
σύντομα αυτά κείμενα αποτυπώνουν νοοτροπίες και συμπεριφορές του λαού, συχνά 
αμάρτυρες από το υπάρχον λαογραφικό υλικό, αλλά παρόλα αυτά σημαντικές για την 
εξέταση του ιδεολογικού υπόβαθρου των εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού, το οποίο είναι 
σημαντικότατο και για την ουσιαστική επιστημονική ερμηνευτική προσέγγιση των 
δεδομένων της ελληνικής λαογραφίας. 
 

280.  «Αυτοβιογραφικές διηγήσεις και παραδοσιακοί μουσικοί. Η 
περίπτωση του Θεολόγου Γρύλλη», Απεραθίτικα 2 (1998), σ. 95-99. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται και σχολιάζεται η αυτοβιογραφική διήγηση του Πάτμιου 
παραδοσιακού μουσικού Θεολόγου Γρύλλη, και διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικές με 
την αξία παρόμοιων κειμένων και με την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους για την 
ευρύτερη μελέτη της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Πέρα από την μελέτη των ελληνικών 
λαϊκών αυτοβιογραφικών κειμένων, η παρούσα μελέτη προσφέρει υλικό και για την εξέλιξη 
της μελέτης της σύγχρονής μας ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αλλά και για τη σύχρονή 
μας πρόσληψη των εκδηλώσεων του λαϊκού πολιτισμού, στον ενδεικτικό τομέα της 
παραδοσιακής μουσικής, και μάλιστα στο νησιωτικό χώρο του Ανατολικού Αιγαίου και των 
Δωδεκανήσων. 
 
Αναφορές: Ρ. Κακάμπουρα, Αφηγήσεις ζωής. Η βιογραφική προσέγγιση στη σύγχρονη λαογραφική 
έρευνα. Αθήνα 2008, σ. 473. Μ. Γ. Σέργης, «Από τη λαϊκή στη λογοτεχνική αυτοβιογραφία: η 
περίπτωση του Γερνάω επιτυχώς του Γ. Σκαμπαρδώνη (συμβολή στις σχέσεις της λαογραφίας με τη 
λογοτεχνία και την ιστορία)», στο Χρ. Βέικου (επιμ.), Λαογραφία και Ιστορία. Πανελλήνια Ένωση 
Φιλολόγων. Σεμινάριο αρ. 29. Αθήνα 2003, σ. 130 σημ. 6. Γ. Αν. Ρούμπης, «Μνήμες και μαρτυρίες για 
τη χορευτική παράδοση της Πυρσόγιαννης Ιωαννίνων», Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 470 σημ. 12. R. 
Kakamboura, «Self-Representations in Greek Women’s Life Stories», στον τόμο Narratives across 
space and time: Transmissions and Adaptions. Proceedings of the 15th Congress of the International 
Society for Folk Narrative Research (June 21-27, 2009 Athens) 1. Athens 2014, σ. 573. Ρ. 
Κακάμπουρα, «Εικόνες των Τούρκων μέσα από προσωπικές αφηγήσεις του ξεριζωμού Ελλήνων 
Μικρασιατών προσφύγων», στο Ευ. Γρ. Αυδίκος (επιμ.), Λαογραφικές αναγνώσεις στην Ελλάδα και την 
Τουρκία. Αθήνα 2012, σ. 22. Ρ. Κακάμπουρα, «Ο μικρασιατικός ξεριζωμός στις προσωπικές αφηγήσεις 
και τη λογοτεχνία», Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ‘Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος 
λόγος (ποίηση – πεζογραφία - θέατρο)’. Αθήνα 2012, σ. 12 σημ. 4. Ρ. Κακάμπουρα, «Βιογραφικές 
προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας από μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Πρακτικά Γ΄ 
Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης. Αθήνα 2012, σ. 9. Παρ. Κοψιδά-Βρεττού, «Λαογραφία και 
ιστορία-προφορική ιστορία, μικροϊστορία. Επιστημολογικές συγκλίσεις και ετερότητες», στον τόμο Μ. 
Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, 
θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 509 σημ. 59. Ρέα Κακάμπουρα, «Ανιχνεύοντας το νόημα της παράδοσης 
μέσα από προσωπικές αφηγήσεις», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική 
Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 529 σημ. 9. Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», 
στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο 
του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 141 σημ. 14. P. Thanailaki, «Euterpe, the Muse of Music: 
Women’s Position as seen through Folklore Songs and Dances (Nineteenth to Early Twentieth 
Centuries)», στο βιβλίο της Gender Inequalities in Rural European Communities during 19th and early 
20th century. A Historical Perspective. Cham, Switzerland 2018 (εκδ. Springer), σ. 154. 
 

281.  «Λαογραφικά των νεοφανών αγίων», Παράδοση και Τέχνη 44 
(1999), σ. 12-13. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για τα λαογραφικά στοιχεία που απαρτίζουν 
την παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά σχετικά με τους νεοφανείς αγίους, όπως αυτή 
διαπιστώνεται στην ελληνική θρησκευτική λαογραφία, ως σύγχρονο λαογραφικό φαινόμενο. 
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Διατυπώνονται εδώ ορισμένες βασικές αρχές του φαινομένου, οι οποίες εξειδικεύονται σε 
άλλες εργασίες, σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις της λατρείας αγίων, και τα επιμέρους 
χαρακτηριστικά τους. Πρόκειται για μελέτη νεωτερικής θρησκευτικής λαογραφίας, που μας 
δείχνει τις σύγχρονές μας εξελίξεις και διαμορφώσεις της ελληνικής λαϊκής αγιολατρίας. 
 
Αναφορές: Στυλιανή – Μαρία Ζεάκη, Η επωφελής μαγεία στο Ζαρό Ηρακλείου Κρήτης. Αθήνα 2015 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 202. π. Θωμάς Ανδρέου, Η λατρευτική τιμή των νεομαρτύρων στη σύγχρονη 
ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. Κομοτηνή 2018 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 257 σημ. 964, σ. 290. 
 

282.  «Αθωνική καθημερινότητα», Γιατί 285 (1999), σ. 37-40. 
 
Περίληψη: Παρατίθενται ορισμένα στοιχεία που προσδιορίζουν την παραδοσιακή 
καθημερινότητα, όπως αυτή υπάρχει σήμερα στις μονές και στις σκήτες του Αγίου Όρους, 
στα πλαίσια μιας «μοναστικής λαογραφίας», όπως αυτή έχει αποκληθεί από την παλαιότερη 
σχετική έρευνα. Στα δεδομένα της μοναστικής καθημερινότητας συμφύρονται στοιχεία 
εκκλησιαστικής και λαϊκής παράδοσης, που με τη σειρά τους επιδρούν στην διαμόρφωση της 
παραδοσιακής καθημερινότητας των πιστών. Αυτές ακριβώς τις εξελίξεις μελετά, με βάση 
συγκεκριμένα παραδείγματα, και η παρούσα μελέτη. 
 

283.  «Χειρόγραφη και έντυπη λαϊκή ποίηση στη Σάμο (19ος-20ός αι.)», 
Ελληνικά 48: 2 (1998), σ. 341-363. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται εδώ, για πρώτη φορά στη λαογραφική βιβλιογραφία, το φαινόμενο 
της χειρόγραφης και έντυπης λαϊκής ποίησης στη Σάμο, μέσα από σαμιακά χειρόγραφα, 
δημοσιευμένες ποητικές συλλογές και τις σχετικές καταχωρήσεις του τοπικού τύπου. 
Διαπιστώνεται ο πολιτικός, εθνικός και θρησκευτικός χαρακτήρας της λαϊκής ποίησης του 
νησιού κατά τον 19ο και της αρχές του 20ού αι., και ο κοινωνικός και ψυχαγωγικός 
χαρακτήρας που η ποίηση αυτή προσέλαβε μέσα στον 20ό αι. Επίσης μελετάται το σύγχρονο 
λαογραφικό φαινόμενο της δημοσίευσης έργων λαϊκών ποιητών στον τοπικό και παροικιακό 
τύπο των Σαμίων, και αναζητούνται οι αιτίες του φαινομένου αυτού, που βρίσκεται στις 
μέρες μας σε πλήρη εξέλιξη. 
 
Αναδημοσίευση: media.ems.gr / ekdoseis / ellinika / Ellinika / eud-peol-48-2.  
 
Αναφορές: Κ. Μελάς, Η έντυπη λαϊκή ποίηση στην Κάρπαθο (1959-1999). Αθήνα 2001 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 173 σημ. 1, σ. 203. Μ. Τριπερίνα, «Συμβολή στη μελέτη του ποιητικού έργου του Β. 
Ασλάνη», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 445 σημ. 6. Ν. Μπακουνάκης, Το Βήμα (9 Μαΐου 
1999), σ. ΣΤ 15-31. Γ. Θανόπουλος, Ελληνική λαϊκή ποίηση. Από το δημοτικό τραγούδι στη σύγχρονη 
έντυπη και ηλεκτρονική λαϊκή ποίηση. Αθήνα 2014, σ. 375. Γ. Ι. Θανόπουλος, «Στιχουργήματα 
σύγχρονων λαϊκών ποιητών για την κρίση. Η λειτουργία και ο ρόλος τους στο τοπικό και ευρύτερο 
κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον», στον τόμο Ευ. Αυδίκος – Β. Κοζιού (επιμ.), Πρακτικά 5ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου «Δημοτικό τραγούδι και Ιστορία» (Καρδίτσα, 23 – 25 Οκτωβρίου 2015). 
Καρδίτσα 2015, έκδ. Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων» Καρδίτσας – 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, σ. 122. Κ. 
Σαχινίδης – Ευαγγ. Ράπτου-Στεργιούλα, Λαϊκή ποίηση. Ποιητική ανθολογία. Ελασσόνα 2017, σ. 251. 
 

284.  «Οι θρησκευτικές τελετουργίες ως δίκτυο επικοινωνίας και 
πολιτισμού στο Αιγαίο. Η περίπτωση του Επιταφίου της Παναγίας 
στη Σάμο», Η Καθ’ Ημάς Ανατολή 4 (1998), σ. 79-83. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το έθιμο του «Επιταφίου της Παναγίας», που προσδιορίζει τα λαϊκά 
λατρευτικά έθιμα του Δεκαπενταύγουστου σε διάφορες περιοχές της - νησιωτικής κατά 
κύριο λόγο - Ελλάδας, η προέλευση και η εξάπλωσή του σε διάφορους ελληνικούς τόπους 
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και ο τρόπος με τον οποίο αυτό λειτουργεί ως τμήμα ενός δικτύου επικοινωνίας και 
πολιτισμού στο Αιγαίο, που βασίζεται στις λαϊκές λατρευτικές τελετουργίες. Πρόκειται για 
μια ενδιαφέρουσα τελετουργία, που στα πλαίσια της σύγχρονής μας τελετουργικής ζωής του 
λαού γνωρίζει ιδιαίτερη εξάπλωση σε πολλές ελληνικές περιοχές, στα πλαίσια του 
φαινομένου της αγάπης του λαϊκού ανθρώπου για τα τελετουργικά στοιχεία. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 38 σημ. 101. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 27 σημ. 
65. 
 

285.  «Συμβολή στην καταγραφή και μελέτη των εκκλησιαστικών 
βιβλιοθηκών της Σάμου», Θεολογία 69 (1998), σ. 723-751. 

 
Περίληψη: Μετά μια σύντομη εισαγωγή, καταλογογραφούνται ορισμένες εκκλησιαστικές 
βιβλιοθήκες της Σάμου, και εκδίδονται χειρόγραφα κείμενα από τα παράφυλλα των 
σταχωμένων εντύπων βιβλίων, αλλά και ενδιαφέρουσες σημειώσεις και ενθυμίσεις από τα 
περιθώρια των σελίδων αυτών των βιβλίων. Πρόκειται για μια προσπάθεια καταγραφής και 
μελέτης των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών της Σάμου, η οποία συνεχίζεται και σε άλλες 
συναφείς δημοσιεύσεις, και αποσκοπεί σε μια συνολική επιστημονική προσέγγιση και 
καταγραφή του σχετικού πολιτιστικού πλούτου του νησιού. 
 
Αναφορές: Στ. Λαμπάκης, «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιογραφία», Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 50 (1999-2000), σ. 589. Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – 
Επιστημ. Συνεργάτες: Αν Μυλωνοπούλου – Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. 
Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα οθωνικά χρόνια 1833 – 1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο 
Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. 
 

286.  «Η λατρεία του οσίου Δαβίδ στην Εύβοια», Αρχείον Ευβοϊκών 
Μελετών 32 (1996-1997), σ. 147-153. 

 
Περίληψη: Με βάση αρχειακές και βιβλιογραφικές μαρτυρίες, αλλά και το υλικό επιτόπιας 
έρευνας, εξετάζονται οι λαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις και οι εκδηλώσεις λαϊκής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς προς τιμήν του οσίου Δαβίδ, στην Εύβοια, ώστε να 
αποσαφηνιστεί η «λαογραφική φυσιογνωμία» του αγίου. Όπως και σε άλλες παρόμοιες 
περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, διαπιστώνεται εδώ ότι συμφύρονται παλαιές 
παραδοσιακές και νεωτερικές τελετουργικές μορφές, ώστε να απαρτιστεί η τοπική λαϊκή 
λατρεία ενός αγίου με μοναστηριακή προέλευση και ευρύτατη λαϊκή αποδοχή, στα πλαίσια 
της μελέτης της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας. 
 
Αναφορές: Νικ. Γραικός – Γεώργ. Φουστέρης, Ευλαβείας και ωραιότητος χάριν. Εκκλησιαστική τέχνη 
της Κύμης. (Αθήνα) 2013, σ. 246 σημ. 413. 
 

287.  «Παραδοσιακή κοινότητα και πολιτισμική ταυτότητα στην 
έρευνα του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού», Παρουσία 11-12 
(1997), σ. 317-338. 

 
Περίληψη: Με αφορμή συγκεκριμένα παραδείγματα, και χωρία από λογοτεχνικά έργα 
νεοελλήνων συγγραφέων, εξετάζεται η σύσταση και η λειτουργικότητα της ελληνικής 
παραδοσιακής κοινότητας, αλλά και η έννοια και το περιεχόμενο της πολιτισμικής 
ταυτότητας στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Η μελέτη των πολιτισμικών ταυτοτήτων 
βρίσκεται στο επίκεντρο του επιστημονικού έργου των κοινωνικών επιστημών, άρα και της 
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σύγχρονης λαογραφίας, και αυτό επισημαίνεται και στην παρούσα μελέτη, με βάση μάλιστα 
συγκεκριμένα παραδείγματα από τον ελληνικό χώρο. 
 

288.  «Το λαογραφικό έργο της Περσεφόνης Κουτσουράδη», Κωακά 6 
(1998), σ. 528-538. 

 
Περίληψη: Μελετάται η λαογραφική προσφορά, η ερευνητική συνεισφορά και το 
συγγραφικό έργο της Περσεφόνης Κουτσουράδη, παραδοσιακής ερευνήτριας του λαϊκού 
πολιτισμού της Κω, η οποία έχει μεγάλο κοινωνικό και λαογραφικό έργο στην τοπική 
κοινωνία του νησιού. Πρόκειται για μια κριτική θεώρηση του έργου μιας σύγχρονής μας 
παραδοσιακής λαογράφου, η οποία ασχολείται με τον λαϊκό πολιτισμό των Δωδεκανήσων, 
ως συμβολή στην σύγχρονή μας δωδεκανησιακή και αιγαιοπελαγίτικη λαογραφία, 
παρέχοντας άφθονο υλικό και για μια συστηματική επιστημονική λαογραφική θεώρηση του 
λαϊκού πολιτισμού στην Κω. 
 
Αναφορές: Κ. Μελάς, Η έντυπη λαϊκή ποίηση στην Κάρπαθο (1959-1999). Αθήνα 2001 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 203, σ. 18 σημ. 28. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2003, 
σ. 172 αρ. 757. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 141 σημ. 15. 
 

289.  «Ελληνικό λαογραφικό λεξικό», Ενδοχώρα 62 (1999), σ. 77-80. 
 
Περίληψη: Διατυπώνονται προτάσεις για το πώς πρέπει να δομηθεί, να οργανωθεί και να 
συνταχθεί ένα λαογραφικό λεξικό για την ελληνική λαογραφία, κατά τα πρότυπα και των 
ξένων αντίστοιχων συλλογικών έργων. Ως παράδειγμα δίνονται ορισμένα λήμματα, ώστε να 
φανεί η πρόταση που γίνεται έμπρακτα. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρόταση για την 
συγκρότηση και σύνταξη ενός σύγχρονου ελληνικού λαογραφικού υλικού, κατά τα πρότυπα 
άλλων ανάλογων ευρωπαϊκών και διεθνών επιστημονικών έργων, που υπάρχουν στη διεθνή 
λαογραφική βιβλιογραφία. 
 

290.  «Εποχική και εθιμική λαογραφία», Παράδοση και Τέχνη 45 
(1999), σ. 26-27. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το ακριβές περιεχόμενο των όρων «εποχική» και «εθιμική» 
λαογραφία, που αποτελούν υποκατηγορίες της θρησκευτικής λαογραφίας, η οποία μελετά 
επισταμένως την παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και την λαϊκή θρησκευτικότητα 
του λαού μας. Η έννοια της εποχικής συγκρότησης των τελετουργιών είναι κομβική για ένα 
αγροτοκτηνοτροφικό παραδοσιακό πολιτισμικό σύστημα, και η σχέση της με την εθιμική 
ζωή είναι το βασικό σημείο της μελέτης αυτής, η οποία αποσκοπεί στη διευκρίνιση σχετικών 
μεθοδολογικών και εννοιολογικών ζητημάτων. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 38 σημ. 102. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 27 σημ. 
66. 
 

291.  «Κλεμμένα εκκλησιαστικά κειμήλια μονών της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης», στο Γ. Κ. Παπάζογλου (επιμ.), Κλεμμένα 
Πολιτιστικά Αγαθά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η 
ενεστώσα κατάσταση και το νομικό καθεστώς της επιστροφής. Η 



 414 

Συνάντηση της Κομοτηνής (6-7 Μαΐου 1995). Κομοτηνή 1999, σ. 
121-128. 

 
Περίληψη: Με βάση τους καταλόγους κειμηλίων που είχαν συνταχθεί πριν την βουλγαρική 
λεηλασία των μονών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, κατά την πρώτη 
βουλγαροκρατία της περιοχής, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ερευνώνται τα κλεμμένα 
κειμήλια, και επιχειρούνται ορισμένες ταυτίσεις με τα αντίστοιχα έργα θρησκευτικής τέχνης 
που σώζονται σήμερα σε μουσεία της Βουλγαρίας. Η μελέτη αυτή προσφέρει δεδομένα και 
για μια ιστορική έρευνα μορφών και όψεων της ελληνικής λαϊκής τέχνης, δεδομένου του 
χαρακτήρα των αντικειμένων, γι’ αυτό και αφορά τόσο την εκκλησιαστική ιστορία και την 
ιστορία της τέχνης, όσο και την λαογραφία. 
 
Αναφορές: Γ. Παπάζογλου, Η λεηλασία της Εικοσιφοινίσσης. Εκατό χρόνια από την κλοπή (1917 – 
2017). Δράμα 2017, σ. 458, σ. 459. 
 

292.  «La laografia y los estudios locales en la investigacion del Folklore 
Griego Contemporaneo», Estudios Neogriegos 3 (1999), σ. 77-90. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η θέση και η λειτουργικότητα της λαογραφίας, στο πλαίσιο των 
ελληνικών τοπικών σπουδών, οι οποίες περιστρέφονται, κατά κύριο λόγο, στα πεδία της 
ιστορίας και της καταγραφής του τοπικού λαϊκού πολιτισμού, και εξάγονται συμπεράσματα 
για την σπουδαιότητα και την σημασία των αντίστοιχων δημοσιεύσεων, όσον αφορά την 
σύγχρονη επιστημονική λαογραφία. Οι τοπικές σπουδές αποτελούν βασικό τομέα της 
παραδοσιακής λαογραφίας, και η θεμελιώδης αυτή σχέση εξετάζεται, με βάση συγκεκριμένα 
παραδείγματα, στην παρούσα μελέτη. 
 
Αναφορές: Juan Arcadio Lascaris Comneno, Vision Historica Hispano-Byzantina. Atenas 2011, σ. 34.  
 

293.  «Σημειώματα βιβλίων των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών της 
Σάμου», Κληρονομία 30 (1998), σ. 29-52. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται και σχολιάζονται χειρόγραφα σημειώματα, ενθυμίσεις και 
βραχέα χρονικά από έντυπα παλαιότυπα βιβλία εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών της Σάμου, 
που αποτελούν νέες ιστορικές μαρτυρίες και νέες πηγές για την ιστορική μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού του νησιού. Πρόκειται για μια προσπάθεια καταγραφής και μελέτης των 
εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών της Σάμου, η οποία συνεχίζεται και σε άλλες συναφείς 
δημοσιεύσεις, και αποσκοπεί σε μια συνολική επιστημονική προσέγγιση και καταγραφή του 
σχετικού πολιτιστικού πλούτου του νησιού. 
 
Αναφορές: Π. Γ. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφική επιστασία των εκδόσεων Νικοδήμου του 
Αγιορείτου», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 16 (1996-2000). Πρακτικά Συμποσίου 
«Νικοδήμου Αγιορείτου του Ναξίου Πνευματική Μαρτυρία», σ. 365, σ. 372 σημ. 15, σ. 377 σημ. 24, σ. 
393 σημ. 59, σ. 401 σημ. 88, σ. 407 σημ. 97, σ. 420 σημ. 111, σ. 426 σημ. 127, σ. 432 σημ. 140,141. 
Ph. Iliou - P. Polemi, «Bibliografia Greiega del Siglo XIX. Catalogo electronico», Benaki Museum, 
Taller del Libro “Filippos Iliou”, www. benaki.gr. Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη 
Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν Μυλωνοπούλου – Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου 
αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα οθωνικά χρόνια 1833 – 1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. 
Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής 
Τραπέζης. 
 

294.  «Συμβολή στη μελέτη της σαμιακής αγιολογίας», Σαμιακές 
Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 255-298. 
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Περίληψη: Εξετάζονται οι περιπτώσεις των μαρτυρημένων από τις υπάρχουσες ιστορικές 
και αγιολογικές πηγές αγίων που σχετίζονται με τη Σάμο, υπο το πρίσμα του υλικού και των 
μαρτυριών που έχουν συγκεντρωθεί από το ρωμαιοκαθολικό μοναστικό τάγμα των 
Βολλανδιστών, το οποίο ασχολείται ειδικά με την αγιολογία, και εξάγονται συμπεράσματα 
για την πραγματική ιστορική υπόσταση των αγίων και των συναξαριακών κειμένων τους. Η 
μελέτη της σαμιακής αγιολογίας σχετίζεται και με την έρευνα της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς των Σαμίων, υπό την έννοια της αγιολατρίας, γεγονός που 
τονίζεται και στην παρούσα μελέτη. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 765 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

295.  «Συμπληρωματικά για τα ξυλόγλυπτα τέμπλα της Σάμου», 
Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 379-405. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για το συμπλήρωμα της μελέτης, που δημοσιεύθηκε στον 
προηγούμενο τόμο του ίδιου περιοδικού, όπου μελετώνται ορισμένα ακόμη τέμπλα, τα 
σπαράγματά των τέμπλων που έχουν πια καταστραφεί, και παρέχονται πληροφορίες, από 
αρχειακές πηγές, για ορισμένους από της ξυλογλύπτες που τα δημιούργησαν, μαζί με νέο 
φωτογραφικό υλικό. Έτσι συμπληρώνεται η έρευνα των τέμπλων και η δημοσίευση των 
επιγραφών τους, αλλά και η μελέτη της παραδοσιακής εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και 
γενικότερα των εκκλησιαστικών τεχνών στη Σάμο. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 765 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη – Ηλίας Αρναούτογλου – Ιωάννης Χατζάκης, Περίγραμμα 
ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου. Τα ελληνικά κείμενα. Αθήναι 2011, έκδ. Ακαδημία Αθηνών – 
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 63, σ. 18, σ. 664 αρ. 1159. Γ. Χρ. Τσιγάρας, «Εκκλησιαστική 
ζωγραφική στη Σάμο κατά την ηγεμονική περίοδο», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας 
Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 850 σημ. 11. 
 

296.  «Σαμιακά παλαιογραφικά», Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 
529-561. 

 
Περίληψη: Περιγράφονται αναλυτικά, και δίνονται εκτενώς τα περιεχόμενά τους, 
χειρόγραφοι κώδικες που εντοπίστηκαν τα τελευταία χρόνια στη Σάμο, κατά τη διάρκεια 
επιτόπιων ερευνών, σε ναούς, μονές και ιδιωτικές συλλογές και βιβλιοθήκες του νησιού, 
ώστε αυτά να καταστούν χρησιμοποιήσιμα από την επιστήμη. Πρόκειται για μια προσπάθεια 
συμπλήρωσης των σχετικών με τα σαμιακά χειρόγραφα, που παρουσιάζουν όχι μόνο 
παλαιογραφική, αλλά ταυτοχρόνως και λαογραφική σημασία, λόγω των περιεχομένων τους, 
που συχνά άπτονται του λαϊκού πολιτισμού. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 765 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μ. Τριπερίνα, «Σατιρικοί ποιητές στη Σάμο του 20ού αι.», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-
2004), σ. 79 σημ. 23. 
 

297.  «Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. Κεφαλαιώδης 
αναγραφή», Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 567-584. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για κατάλογο του αρχείου της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και των 
περιεχομένων του, ύστερα από την διάσωσή του και την εκ νέου κατάταξή του, ενόψει της 
ανακαίνισης του Μητροπολιτικού Μεγάρου, όπου και φυλασσόταν υπό πραγματικά άθλιες 
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συνθήκες. Η μελέτη αυτή αποτελεί συμβολή όχι μόνο στην εκκλησιαστική ιστορία αλλά και 
στη θρησκευτική λαογραφία της Σάμου, δεδομένου ότι στα περιεχόμενα του αρχείου συχνά 
αποτυπώνονται ζητήματα εθίμων, τελετουργιών και παραδοσιακών θρησκευτικών 
συμπεριφορών των κατοίκων του νησιού. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 765 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Χρ. Λάνδρος, «Μοναστηριακές απογραφές της Σάμου τον 19ο αιώνα», Σαμιακές Μελέτες  5 
(2001-2002), σ. 129 σημ. 14. 
 

298.  «Σαμιακές παραδόσεις», Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 587-
592. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται ορισμένες παραδόσεις από τη Σάμο, καταγραμμένες σε 
παλαιότερες επιτόπιες λαογραφικές έρευνες στο νησί, και σχολιάζονται από μορφολογική 
και θεματολογική άποψη, ενώ ταυτίζονται και τα αφηγηματικά μοτίβα που περιέχουν, κατά 
τον σχετικό διεθνή κατάλογο του Stith Thompson. Οι παραδόσεις αυτές παρέχουν στοιχεία 
όχι μόνο για την μελέτη των προϊόντων του έντεχνου λαϊκού λόγου, αλλά και για την έρευνα 
των παραδοσιακών αντιλήψεων και νοοτροπιών των κατοίκων της Σάμου, ιδιαίτερα στο 
χώρο της θρησκευτικής λαογραφίας και των παραδοσιακών εθιμικών συμπεριφορών των 
κατοίκων. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 765 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

299.  «Εφραίμ του Αινίου τα λαογραφικά», Θρακική Επετηρίδα 10 
(1995-1998), σ. 1-50. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται, μελετώνται συστηματικά και ιστορικοσυγκριτικά και 
κατατάσσονται σε κατηγορίες του λαϊκού βίου οι λαογραφικές πληροφορίες που περιέχονται 
στην Χρονογραφία του Εφραίμ από την Αίνο, ως μικρή συμβολή στην πρόοδο της 
«βυζαντινής λαογραφίας», αλλά και στην μελέτη της καθημερινής εποχής του 14ου αιώνα, με 
βάση τις πηγές της εποχής. Πρόκειται για μελέτημα βυζαντινής και ιστορικής λαογραφίας, 
στο οποίο μελετώνται τομείς του υλικού, του κοινωνικού και του πνευματικού βίου, δηλαδή 
όλων σχεδόν των εκδηλώσεων του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, και μάλιστα στην ιστορική 
τους διάσταση, όπως προκύπτουν από την λαογραφική μελέτη ενός βυζαντινού κειμένου, 
από την λαογραφική άποψη, και όχι με σκοπό την φιλολογική μελέτη των επιδράσεων του 
έργου του Εφραίμ και των πρώτων αναφορών των λαογραφικών αυτών δεδομένων στα 
κείμενα των βυζαντινών συγγραφέων. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 581 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Ο Ζακύνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος και ο λαϊκός πολιτισμός του 16ου 
αι. Αθήνα 2000, σ. 199. Μ. Γ. Σέργης, Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός πολιτισμός τον 16ο αιώνα: η 
περίπτωση του Παχωμίου Ρουσάνου. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 268. Αγγ. Κομποχόλη, Θρησκευτική και 
κοσμική λαϊκή διήγηση. Αλληλεπιδράσεις. Το παράδειγμα του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη. Αθήνα 2008 
(διδ. διάτρ.: ΕΚΠΑ), σ. 303. Αγγ. Κομποχόλη, «Οι Τσάκωνες στις λαϊκές παραδόσεις των 
Μεσσηνίων», Χρονικά των Τσακώνων 21: 1. Πρακτικά ΣΤ΄ Τσακώνικου Συνεδρίου. Αθήνα 2010, σ. 
336 σημ. 40. Αρ. Δουλαβέρας, «Βυζάντιο – Τουρκοκρατία. Νεοελληνική ταυτότητα και Λαογραφία», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, 
μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 88 σημ. 33. Bibliographie Internationale de l’ Humanisme 
et de la Renaissance 30. Geneve 1998, σ. 165 αρ. 2115. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. 
Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά 
Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 
Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή 
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χώρο», σ. 239 σημ. 26, σ. 274. Απ. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι 4. 13ος-15ος αι. 
Αθήνα 2015, σ. 449. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 26 σημ. 37, 
σ. 4, σ. 202 σημ. 27, σ. 206. 
 

300.  «Λαογραφική έρευνα και πρωτογενές λαογραφικό υλικό της 
Θράκης Β΄», Θρακική Επετηρίδα 10 (1995-1998), σ. 119-159. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για το δεύτερο μέρος μιας εργασίας υποδομής, με σκοπό την 
επιστημονική οργάνωση και τον σχεδιασμό των λαογραφικών ερευνών για την Θράκη. 
Παρουσιάζονται εδώ αναλυτικά, με τα περιεχόμενά της, τα θρακικά λαογραφικά χειρόγραφα 
του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Κέντρου Ερεύνης της 
Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών, των Λαογραφικών Αρχείων των 
Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και Θράκης, και του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών. Ακολουθούν ευρετήρια συλλογέων, τόπων και θεματικό - ειδολογικό ευρετήριο 
των περιεχομένων κάθε συλλογής, ώστε να διευκολύνεται ο επιστήμονας που θα θελήσει να 
ασχοληθεί με ζητήματα της θρακικής λαογραφίας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 581 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή 
θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 370. Πασχ. Αλμπάνης, Περιφερειακή ανάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με βάση 
το πολιτιστικό της απόθεμα. Κομοτηνή 2017, σ. 110. 
 

301.  «Ο Κώστας Ρωμαίος και η θρακική λαογραφία», Θρακική 
Επετηρίδα 10 (1995-1998), σ. 255-273. 

 
Περίληψη: Εκτιμάται η συμβολή του καθηγητή Λαογραφίας και ακαδημαϊκού Κώστα 
Ρωμαίου στην μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, και επισυνάπτεται αναλυτική 
εργογραφία του. Η συμβολή αυτή επικεντρώθηκε κυρίως στους τομείς της λαϊκής λατρείας 
και των πολιτισμικών συνεχειών στην λαογραφία. Πρόκειται για τη μελέτη ενός 
πολυσέλιδου επιστημονικού έργου, που εντάσσεται στην παράδοση της ιστορικής 
λαογραφίας και της μελέτης των πολιτισμικών συνεχειών, όπως αυτή δομήθηκε κυρίως στην 
παλαιότερη ελληνική ακαδημαϊκή λαογραφική παράδοση. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 581 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

302.  «Το λαογραφικό και ιστορικό έργο της Καλλιόπης Παπαθανάση – 
Μουσιοπούλου», Θρακική Επετηρίδα 10 (1995-1998), σ. 301-307. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται παρατηρήσεις για το λαογραφικό και ιστορικό έργο της 
Καλλιόπης Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, το οποίο επικεντρώθηκε κυρίως στην Θράκη, στην 
ιστορία και στον πολιτισμό της, ώστε σήμερα να θεωρείται βασική και αξιόπιστη πηγή για 
τους ερευνητές των αντιστοίχων επιστημονικών τομέων. Η κριτική θεώρηση του έργου 
αυτού αποτελεί εργασία υποδομής για τις θρακικές λαογραφικές σπουδές, μεγάλο μέρος των 
οποίων βασίζεται στις μελέτες και στις συλλογές υλικού που εκπονήθηκαν από την 
Θρακιώτισσα αυτή ιστορικό και λαογράφο. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 581 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική 
προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής 
Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα 
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των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 242 σημ. 33, σ. 274. Αρ. Δουλαβέρας, 
Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 206. Αλ. Μποτονάκη, «Πρόσωπα και μορφές της 
Αλεξανδρούπολης. Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου (Αθήνα 1924 – Θεσσαλονίκη 1993)», Ο 
Φάρος της Αλεξανδρούπολης 29 (2009), σ. 14. 
 

303.  «Πληροφορίες για της Πομάκους της Θράκης από το αρχείο του 
Νικολάου Ι. Γιαννόπουλου», Θρακική Επετηρίδα 10 (1995-1998), σ. 
391-407 [σε συνεργασία με τον Θ. Κούγκουλο]. 

 
Περίληψη: Με βάση πληροφορίες από το αρχείο του Θεσσαλού λογίου Νικολάου Ι. 
Γιαννοπούλου, διατυπώνονται παρατηρήσεις για ορισμένες πτυχές της ιστορίας των 
Πομάκων άγνωστες μέχρι σήμερα, ιδιαιτέρως δε για τις προσπάθειες εκχριστιανισμού τους, 
και για τις ποικίλες θρησκευτικές προπαγάνδες που ασκήθηκαν στην περιοχή, κατά την 
περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η κατά κανόνα ακατάγραφη ιστορική πορεία των 
Πομάκων χρειάζεται συστηματική ραχειακή και βιβλιογραφική έρευνα, και στην προσπάθεια 
αυτή εντάσσεται και η παρούσα μελέτη. 
 

304.  «Ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος και μια περίπτωση βυζαντινής 
θεοκρισίας», Ελληνορθόδοξος Βυζαντινός Πολιτισμός 1: 2 (1999), σ. 
77-80. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται και αναλύεται η περίπτωση της θεοκρισίας του Μιχαήλ 
Παλαιολόγου, πριν αυτός ανεβεί στον βυζαντινό αυτοκρατορικό θρόνο, την περίοδο που 
είναι γνωστή ως Αυτοκρατορία της Νικαίας. Με βάση τις μαρτυρίες των πηγών, η περίπτωση 
αυτή ερμηνεύεται εντασσόμενη στην παράδοση των θεοκρισιών, πληροφορίες για τις οποίες 
έχουμε τόσο από αρχαίες ελληνικές και βυζαντινές, όσο και από νεώτερες αναφορές. 
Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα πτυχή της βυζαντινής λαογραφίας, για την οποία έχουν 
γραφεί πολλά από την πλευρά της βυζαντινής ιστορίας, παραμένει ωστόσο ανεξερεύνητη 
από την επιστήμη της λαογραφίας, κενό το οποίο καλύπτεται εδώ. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 93 (2000), σ. 404 [Sp. Troianos] 
 
Αναφορές: I. Medvedev, «Die Russen als ‘Heiliges Volk’ aus der Sicht Konstantinopels im 14. 
Jahrhundert», στο Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit. Referate des Internationalen Symposions 
zu Ehrer Herbert Hungers (Wien, 30. Novembers – 3. Dezember 1994). Wien 1996 (Tabulae Imperii 
Byzantini 8 – Denschriften der philosophisch-historischen Klasse, αρ. 241), σ. 19. 
 

305.  «Παραδοσιακή γευσιγνωσία», στο Κέντρο Λαϊκών Δρωμένων 
Κομοτηνής (εκδ.), Γεύση της Θράκης. Κομοτηνή 1999, σ. 6. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται γενικές παρατηρήσεις και αναφορές για την θέση της τροφής και 
της γευσιγνωσίας στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, τόσο στην παραγματική, όσο και στην 
συμβολική τους διάσταση, αλλά και για τις δυνατότητες που η εξέταση της γευσιγνωσίας 
παρουσιάζει για την έρευνα και την κατανόηση του λαϊκού πολιτισμού μας, στο σύνολό του. 
Πρόκαιται για αναφορά στον πολιτισμό της τροφής και της γεύσης, που αποτελεί σημαντικό 
τμήμα του παραδοσιακού υλικού πολιτισμού του λαού, και ως τέτοιο εξετάζεται εδώ, με 
παρουσίαση των κυρίων τάσεων της σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 

306.  «Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και παροιμιακός λόγος 
στους βαλκανικούς λαούς», Πρακτικά Α΄ Διαβαλκανικού Συνεδρίου 
«Οι πνευματικές σχέσεις του Ελληνισμού με της βαλκανικούς λαούς 
(18ος - 20ός αι.)». Κομοτηνή 1999, σ. 137-148. 
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Περίληψη: Ανιχνεύονται και μελετώνται στοιχεία παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς, αλλά και των νοοτροπιών και των αντιλήψεων που την στηρίζουν, σε 
σχετικές παροιμίες τόσο του ελληνικού, όσο και των υπολοίπων βαλκανικών λαών. Με βάση 
τις παροιμίες αυτές ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο η λαϊκή θρησκευτικότητα αποτυπώνεται 
στη λαϊκή φιλολογία, ώστε τα είδη της να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές για την 
έρευνά της. Πρόκειται για την αποτύπωση στον παροιμιακό λόγο τελετουργικών αντιλήψεων 
και πρακτικών, όχι μόνο στον ελληνικό, αλλά και στους υπολοίπους βαλκανικούς λαούς, 
όπως φαίνεται στην συγκρτική αυτή μελέτη. 
 
Αναφορές: Ν. Κόκκας, «Η προφορική παράδοση των Πομάκων της Ροδόπης», στο Μ. Γ. Βαρβούνης 
(επιμ.), Θράκη. Ιστορικές και λαογραφικές προσεγγίσεις του λαϊκού πολιτισμού της. Αθήνα 2006, σ. 303 
σημ. 76. Ιλ. Ζάρρα, «Η θεραπεία της αυτοκράτειρας Ζωής», Βαλκανικά Σύμμεικτα 11 (1999-2000), σ. 
39 σημ. 52, 53, σ. 40 σημ. 54, 56. Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, Το όμορο στη Ροδόπη. 
Λαϊκός θησαυρός Ξάνθης - Σμόλιαν. Ξάνθη 2008, σ. 155. Φ. Μαλκίδης, «Βιβλιογραφία για τους 
Πομάκους», pomakohoria.blogspot.com. Φ. Μαλκίδης, «Βιβλιογραφία για τους Πομάκους»,  
malkidis.blogspot.com. «Βασική βιβλιογραφία για τους Πομάκους», natpresh.blogspot.com. 
«Βιβλιογραφία για τη γλώσσα, την ιστορία και την παράδοση των Πομάκων», olympia.gr. Ν. Κόκκας, 
«Συγκριτική προσέγγιση της ελληνικής και πομακικής παροιμιολογίας», Ελληνική Διεθνής Γλώσσα 96-
97 (2014). Αφιέρωμα στους Πομάκους, σ. 105 (ηλεκτρονική έκδοση – ανάρτηση www.odeg.gr) [= στον 
τόμο Θεοφ. Μαλκίδης (επιμ.), Θράκη. Μουσουλμανικές μειονότητες, Πομάκοι, εκπαίδευση και πολιτική. 
Ξάνθη 2015, σ. 187]. 
 

307.  «Η διαχρονική πορεία των σαμιακών μονών», Μεταμόρφωσις 44-
45 (1999), σ. 120. 46 (1999), σ. 137-138. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στην ιστορία του ορθοδόξου μοναχισμού και των μονών στη 
Σάμο, από τον 15ο αιώνα και μετά, οπότε και έγινε οργανωμένη προσπάθεια να πυκνωθεί ο 
πληθυσμός του νησιού, και στο πλαίσιο αυτό επανοργανώθηκε ο συστηματικός μοναστικός 
βίος. Η έρευνα της διαχρονικής αυτής πορείας φτάνει ως και τις αρχές του 21ου αιώνα, οπότε 
παρατηρείται αναγέννηση του σαμιακού μοναχισμού, τόσο στο υλικό επίπεδο, όσο και στον 
τομέα του έμψυχου δυναμικού. Πρόκειται για την παρουσίαση των πορισμάτων της σχετικής 
έρευνας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα, στα πλαίσια των σαμιακών 
σπουδών. 
 

308.  «Η βιβλιοθήκη της Ι. Μονής Αγίας Τριάδος Σάμου», 
Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας 5 (1998). Αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητού 
Παναγιώτου Κ. Χρήστου Α΄, σ. 227-247. 

 
Περίληψη: Καταλογογραφείται η πλούσια αυτή μοναστική βιβλιοθήκη, ταυτίζονται οι 
εκδόσεις και δημοσιεύονται οι χειρόγραφες ενθυμίσεις τους, αλλά επίσης 
καταλογογραφούνται και τα χειρόγραφα που περιέχει, ως συμβολή στην μελέτη του 
βιβλιακού πλούτου της Σάμου, και μάλιστα των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών του νησιού. 
Πρόκειται για μια προσπάθεια καταγραφής και μελέτης των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών 
της Σάμου, η οποία συνεχίζεται και σε άλλες συναφείς δημοσιεύσεις, και αποσκοπεί σε μια 
συνολική επιστημονική προσέγγιση και καταγραφή του σχετικού πολιτιστικού πλούτου του 
νησιού. 
 
Αναφορές: Π. Γ. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφική επιστασία των εκδόσεων Νικοδήμου του 
Αγιορείτου», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 16 (1996-2000). Πρακτικά Συμποσίου 
«Νικοδήμου Αγιορείτου του Ναξίου Πνευματική Μαρτυρία», σ. 365, σ. 376 σημ. 22, σ. 380 σημ. 33, σ. 
385 σημ. 42, σ. 388 σημ. 48, σ. 399 σημ. 78, σ. 403 σημ. 91, σ. 405 σημ. 92β, σ. 407 σημ. 96α, σ. 418 
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σημ. 104, σ. 420 σημ. 112, σ. 421 σημ. 117, σ. 424 σημ. 121, σ. 426 σημ. 126, σ. 434 σημ. 144. Ph.  
Iliou - P. Polemi, «Bibliografia Greiega del Siglo XIX. Catalogo electronico», Benaki Museum, Taller 
del Libro “Filippos Iliou”, www. benaki.gr. Φ. Ηλιού – κατάλοιπα (επιμ. Π. Πολέμη), Ελληνική 
Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία - Φυλλάδια 2. 1819-1832. Αθήνα 2011, σ. νδ΄. Μητροπολίτης 
Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, «Λόγιοι επίσκοποι και κληρικοί της Σάμου κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας», Μνημοσύνη 19 (2013). Πρακτικά Συνεδρίου «Λόγιοι της Τουρκοκρατίας», σ. 46 σημ. 
16. Ελπ. Κατσικογιάννη, «Θρησκευτικές εκδόσεις στη Σάμο κατά την περίοδο της Ηγεμονίας», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) 
θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. 
Αθήνα 2015, σ. 294 σημ. 10. Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – Επιστημ. 
Συνεργάτες: Αν Μυλωνοπούλου – Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία – 
φυλλάδια 3. Τα οθωνικά χρόνια 1833 – 1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο Μπενάκη – 
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. 
 

309.  «Ηπειρωτικές παραδόσεις για την οικοδόμηση ναών και μονών», 
Ηπειρωτικά Χρονικά 33 (1998-1999), σ. 185-200. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή δημοσιεύονται και σχολιάζονται παραδόσεις για την 
οικοδόμηση ναών και μονών, που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Ηπείρου. Το υλικό 
ταξινομείται, διακρίνονται τα διηγηματικά μοτίβα που περιέχει και γίνεται προσπάθεια για 
ιστορική και συγκριτική μελέτη των μοτίβων αυτών, ορισμένα από τα οποία απαντούν ήδη 
σε αρχαίες ελληνικές ή βυζαντινές πηγές. Επίσης εξετάζεται η πιθανότητα προβολής 
ιστορικών γεγονότων της τοπικής μικροϊστορίας και υπαρκτών φυσικών και κοινωνικών 
φαινομένων στις παραδόσεις αυτές. Ας σημειωθεί ότι παρόμοιες παραδόσεις βρίσκουμε 
συχνά και σε άλλες ελληνικές περιοχές, για την μελέτη των οποίων ισχύουν όσα 
διαπιστώνονται εδώ. 
 
Αναφορές: Γ. Κούζας, «Όψεις της σύγχρονης θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων της Νάξου», 
στο Μ. Γ. Βαρβούνης - Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημ. 
Β. Οικονομίδη. Αθήνα 2007, σ. 285 σημ. 61. Μ. Γ. Μερακλής, «Διϊστορικά στερεότυπα. Καρπαθιακές 
μαρτυρίες για ένα θαύμα», στο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου 
Καρπαθιακής Λαογραφίας «Κάρπαθος και Λαογραφία». Αθήνα 2008, σ. 731 σημ. 11. Αν. Βασδέκη, Η 
λατρευτική συμπεριφορά στη γιορτή της αγίας Μαρίνας στην Ήπειρο (1850 – 1950). Αθήνα 2007 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 168. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον 
ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 965. 
 

310.  «Folk dance and traditional religious attitude», Γρηγόριος ο 
Παλαμάς 82 (1999), σ. 277-282. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι σχέσεις του παραδοσιακού χορού, ιδίως όπως αυτός εμφανίζεται 
στα ποικίλα ελληνικά πανηγύρια, με την παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά του 
ελληνικού λαού, στα πλαίσια της οποίας ο χορός εντάσσεται και ερμηνεύεται. Πέρα από την 
σχετική θεωρητική τοποθέτηση, παρέχονται μάλιστα και συγκεκριμένα παραδείγματα, τα 
οποία και σχολιάζονται καταλλήλως. Πρόκειται για μια πλευρά της τελετουργικής σημασίας 
και υπόστασης του παραδοσιακού χορού, η οποία σηματοδοτεί την ένταξή του στο πλαίσιο 
του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού και των επιμέρους ταξινομικών κατηγοριών που 
περιλαμβάνει. 
 
Αναφορές: G. D. Dragas, Greek Orthodox Theological Review 44: 1-4 (1999), σ. 736. 
 

311.  «Παραδοσιακή εκκλησιαστική ξυλογλυπτική στη Σάμο», 
Γρηγόριος ο Παλαμάς 778 (1999), σ. 347-394. 
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Περίληψη: Στην μελέτη αυτή περιγράφονται, παρουσιάζονται και μελετώνται ανέκδοτα και 
αμελέτητα έργα παραδοσιακής εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής, από τους ναούς και τις μονές 
της Σάμου. Τα έργα περιγράφονται, δημοσιεύονται οι επιγραφές τους, χρονολογούνται και 
διατυπώνονται απόψεις γύρω από τα εργαστήρια και τους τεχνίτες που τα δημιούργησαν, ως 
συμβολή στην παραδοσιακή ξυλογλυπτική όχι μόνο της Σάμου, αλλά και του Ανατολικού 
Αιγαίου, γενικότερα. Πρόκειται για συμβολή στην μελέτη των εκκλησιαστικών τεχνών αλλά 
και της λαϊκής τέχνης ειδικότερα στη Σάμο, που ταυτοχρόνως παρουσιάζει και μελετά 
πλήθος σχετικών έργων, από ναούς και μονές του νησιού. 
 
Αναφορές: Αλ. Γουλάκη-Βουτυρά – Γ. Καραδέδος, Χίος, Λέσβος και η εκκλησιαστική γλυπτική στο 
Αιγαίο (16ος - 20ός αι.). Θεσσαλονίκη 2011, σ. 56 σημ. 154, 155, σ. 402, σ. 439. 
 

312.  «Ναωνυμικά και αγιωνυμικά τοπωνύμια των Ελλήνων της 
Καππαδοκίας Ι», Γρηγόριος ο Παλαμάς 778 (1999), σ. 557-563. 
 

Περίληψη: Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και το υπάρχον πρωτογενές λαογραφικό 
υλικό, εντοπίζονται και μελετώνται ορισμένα ναωνυμικά και αγιωνυμικά τοπωνύμια των 
Ελλήνων της Καππαδοκίας, και ερευνάται η σχέση τους με την λαϊκή θρησκευτικότητα και 
την θρησκευτική λαογραφία των κατοίκων της περιοχής, ως μικρή συμβολή στην έρευνα του 
πνευματικού και θρησκευτικού βίου των Ελλήνων Καππαδοκών. Ειδικότερα μελετάται ο 
ορισμός του ιερού χώρου στην Καππαδοκία μέσω των τοπωνυμίων αυτών, αλλά και οι 
πληροφορίες που παρέχουν για την συστηματική μελέτη της θρησκευτικής λαογραφίας των 
ελληνορθόδοξων πληθυσμών της περιοχής. 
 
Αναφορές: Αθ. Καραθανάσης, Καππαδοκίας τύχαι. Θεσσαλονίκη 2000, σ. 89 σημ. 9. Αθ. 
Καραθανάσης, Καππαδοκία. Συμβολή στην ιστορία και τον πολιτισμό του Ελληνισμού της Μικράς 
Ασίας. Θεσσαλονίκη 2001, σ. 151 σημ. 22, σ. 220. Αρχιμ. Βαρθολομαίος Ιατρίδης, Η θρησκευτικότητα 
των Καππαδοκών, Θεσσαλονίκη 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΑΠΘ / Θεολογική Σχολή), σ. 36 σημ. 41, σ. 37 
σημ. 45, σ. 44 σημ. 65, 66, 68. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού 
κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), 
σ. 100 σημ. 346. 
 

313.  «Ονοματολογικά της Σάμου», Ενδοχώρα 65 (1999), σ. 124-127. 
 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στην ιστορία της μελέτης της σαμιακής ονοματολογίας, στη 
σχετική βιβλιογραφία και στην πρόοδο των αντιστοίχων σπουδών, και διατυπωνονται 
παρατηρήσεις τόσο για την πορεία, όσο και για το μέλλον της επιστημονικής έρευνας των 
οναματολογικών της Σάμου. Με βάση την μελέτη αυτή διαπιστώνονται τα υπάρχοντα κενά, 
που πρέπει να καλυφθούν από τους μελλοντικούς ερευνητές, αλλά και τα πορίσματα της 
μέχρι σήμερα έρευνας, που είναι σημαντικά και για την μελέτη του λαϊκού πολιτισμού του 
νησιού. 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, «Νεοελληνικών επωνύμων λαογραφική επισκόπησις». Τα σύγχρονα επώνυμα 
μιας αγροτικής κοινότητας της Νάξου. Θεσσαλονίκη 2017, σ. 50 σημ. 75, σ. 191. 
 

314.  «Πρώτες ύλες και τεχνολογία του ψωμιού στον παραδοσιακό 
πολιτισμό της Θάσου», Actes du Colloque International “Thasos. 
Matieres premieres et technologie de la prehistoire a nos jours”. Paris 
1999, σ. 405-411. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η τεχνολογία της παρασκευής του ψωμιού στον 
παραδοσιακό πολιτισμό της Θάσου, με βάση βιβλιογραφικές πληροφορίες και το σχετικό 
ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό υλικό του νησιού. Γίνονται συγκρίσεις με ανάλογες 
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πρακτικές παρασκευής του ψωμιού άλλων ελληνικών νησιών, ενώ εξετάζονται και τα έθιμα 
που περιβάλλουν την παρασκευή του ψωμιού στη Θάσο. Με τον τρόπο αυτό, τα 
συγκεκριμένα ζητήματα του παραδοσιακού υλικού βίου συσχετίζονται με εθιμικές 
τελετουργίες και πρακτικές, ώστε να καταφανούν οι διστάσεις του ζητήματος, σε ποικίλες 
πτυχές της παραδοσιακής θασιακής καθημερινότητας. 
 
Κρίσεις: American Journal of Archaeology 107: 3 (2003), σ. 515 [Zofia Halina Archibald] 
 
Αναφορές: Μichel Seve, Revue des Études Grecques 113 (2000), σ. 660. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και 
τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 
1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 63 σημ. 194. 
 

315.  «Περί Τζαμάλας», στο Κέντρο Λαϊκών Δρωμένων Κομοτηνής 
(εκδ.), Γκια Τζαμάλα γκια. Κομοτηνή 1999, σ. 49-58. 

 
Περίληψη: Ερευνάται το έθιμο της ζωόμορφης μεταμφίεσης, και μάλιστα της μεταμφίεσης 
με τη μορφή καμήλας, τόσο στην Θράκη, όσο και στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό ευρύτερα, 
και εξετάζεται η βαθύτερη σημασία και ο ουσιαστικός συμβολισμός του εθίμου, ιδίως σε 
παλαιότερες εποχές, πριν την ουσιώδη ανάμειξη του φολκλορισμού, που κυριαρχεί σήμερα 
στην λαϊκή εθιμική ζωή. Έτσι, με βάση το συγκεκριμένο λαϊκό δρώμενο μελετώνται 
ενδιαφέρουσες πτυχές της θρακικής θρησκευτικής λαογραφίας και των μορφών του λαϊκού 
θεάτρου στην περιοχή, και μάλιστα στα πλαίσια του αγροτοκτηνοτροφικού πολιτισμικού 
συστήματος του παραδοσιακού πολιτισμού της Θράκης. 
 
Αναφορές: Θ. Γραμματάς, Δρώμενα και λαϊκό θέατρο. Θράκη – Αιγαίο - Κύπρος. Συγκριτική μελέτη. 
Αθήνα 2006, σ. 15, σ. 17, σ. 19, σ. 139. Th. Grammatas, The ‘Camel’ Custom at Northeastern Aegean, 
Thrace and Lesbos. Athens 2007, σ. 1, σ. 6. Μαρ. Κουμαριανού, «L – ogit se’let (Η φωτιά καίει): Η 
εθιμική πυρά της καμήλας στους Μαρωνίτες της Κύπρου», Η φωτιά πηγή ζωής, δύναμης και καθαρμού. 
Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης. Αθήνα 2013, εκδ. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, σ. 137 
σημ. 1. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 82 σημ. 274. Παν. 
Σωτήρχου, Ένα δρώμενο ευτεκνίας από τη Θεσσαλία. Το «Μπουρανί» Τυρνάβου. Θεσσαλονίκη 2011, σ. 
76 σημ. 1. Pietro Sisto – Piero Totaro (εκδ.), Il Carnevale e il Mediterraneo: Tradizioni, riti e 
maschere del Mezzogiorno d’ Italia: Atti del Convegno Internationale di Studio (Putignano, 19-21 
Febbraio 2009). Progedit 2010, σ. 30. E. Galanis, The Modern Greek Popular Theater as a mean of 
Paideia of the Greek People, from the Establishment of the Greek State until today. Johannesburg 2013 
(διδ. διατρ.: University of Johannesburg), σ. 196 σημ. 140, σ. 246 σημ. 243, σ. 277 σημ. 344, σ. 296 
σημ. 430, σ. 314 σημ. 488, σ. 394. Μαρία – Κλεοπάτρα Λαγκουβάρδου, Λαϊκές θρησκευτικές 
τελετουργίες και δοξασίες στον ελλαδικό χώρο για τον άγιο Δημήτριο. Κομοτηνή 2016 (πτυχ. εργ.: ΤΙΕ / 
ΔΠΘ), σ. 15 σημ. 36, σ. 49. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur 
Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 124 σημ. 431, σ. 521. Παντελεήμων 
Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων 
της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 150 σημ. 442. 
 

316.  «Το δέντρο και το καράβι στα έθιμα των Χριστουγέννων», στο 
Κυρ. Ντελόπουλος (επιμ.), 2000 ελληνικά Χριστούγεννα. Αθήνα 
1999, εκδ. Καστανιώτη, σ. 103-106, 153-154. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το έθιμο στολισμού του χριστουγεννιάτικου δένδρου, οι ρίζες και οι 
μορφές που σήμερα έχει, αλλά και η εναλλακτική μορφή του στολισμού ομοιώματος 
καραβιού, που ουσιαστικά δεν ανήκει στην ελληνική παράδοση, και που προβλήθηκε, στη 
δεκαετία 1970-1980, ως ο δήθεν γνήσιος ελληνικός τρόπος στολισμού κατά την περίοδο του 
Δωδεκαημέρου, χωρίς αυτό να βρει την αναμενόμενη αναταπόκριση στην εθιμική ζωή του 
ελληνικού λαού. Ο στολισμός του δένδρου, καθώς αποτελεί συνδυασμό παλαιών εθιμικών 
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πρακτικών και ξενόφερτων συνηθειών αποτελεί σήμερα ένα από τα κυριότερα 
χριστουγεννιάτικα σύμβολα, όχι μόνο στον ελληνικό, αλλά και στους περισσότερους λαούς 
του κόσμου. 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφικά των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς», Φιλολογική 
Πρωτοχρονιά (2007), σ. 137. Νικ. Περπατάρη, Η λειτουργικότητα των λαογραφικών θεμάτων στον 
επιστολικό λόγο αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων (1974-2005). Αθήνα 2006, σ. 180, σ. 183, σ. 235. 
Βασ. Τζεβελέκου, «Η παράδοση της γιορτής των Χριστουγέννων», Ελεύθερος Τύπος (25-26 
Δεκεμβρίου 1999), σ. 13. Ι. Μ. Χατζηφώτης, «Ο Μέγας Βασίλειος και ο ‘άγιος’ του εμπορίου», Τύπος 
της Κυριακής (17 Δεκεμβρίου 2000), ένθετο «Ορθοδοξία και Ελληνισμός», σ. 5. Αρ. Δουλαβέρας, 
«Επισημάνσεις και θέσεις του Δημ. Σ. Λουκάτου γύρω από την εθιμολογία του Δωδεκαημέρου», 
Λαογραφία - Εθνογραφία στα Επτάνησα. Γηγενή στοιχεία – επιρροές – αφομοιώσεις - σύγχρονη 
πραγματικότητα. Μνήμη Δημητρίου Σωτ. Λουκάτου. Πρακτικά συνεδρίου. Αργοστόλι 2008, σ. 160 σημ. 
13. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 349-350 σημ. 13, σ. 358. Αρ. 
Δουλαβέρας, «Λαογραφικά των Χριστουγέννων», Ελευθερία Καλαμάτας (23 Δεκεμβρίου 2005), σ. 45. 
 

317.  «Σημειώματα για την Ι. Μονή της Παναγίας του Βροντά», 
Γρηγόριος ο Παλαμάς 779 (1999), σ. 597-660. 

 
Περίληψη: Με βάση τους χειρόγραφους κώδικες της μονής, που δημοσιεύονται και 
σχολιάζονται, τις επιγραφές και τις ανάλογες ενθυμίσεις των εντύπων βιβλίων της 
βιβλιοθήκης του μοναστηριού, αλλά και τη σχετική βιβλιογραφία αναθεωρούνται και 
συμπληρώνονται ορισμένα σημεία της ιστορικής διαδρομής της μονής, που είναι η 
παλαιότερη μονή της Σάμου μετά την οργανωμένη προσπάθεια πύκνωσης του πληθυσμού 
του νησιού, κατά τον 15ο αιώνα. Από τα δημοσιευόμενα τεκμήρια προκύπτουν σημαντικές 
πτυχές της ιστορίας τόσο της μονής, όσο και της τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σάμου, 
οι οποίες συμπληρώνουν τις γνώσεις μας στους τομείς αυτούς και σηματοδοτούν την εξέλιξη 
της σχετικής έρευνας. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 29 σημ. 56. N. Macha-
Bizoumi, «Secular embroideries on sacerdotal vestments of the Greek Orthodox Church: The ‘social 
life’ of the Phelonion at the Museum of the History of Greek Costume», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης 
(επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 479-480 
σημ. 5. Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος 
Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 265 σημ. 4. Β. Μάρκος, Το νομικό 
καθεστώς των πατριαρχικών και σταυροπηγιακών μονών στην ελληνική επικράτεια. Αθήνα 2011 (διδ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 392. 
 

318.  «The proverbs and the traditional religious attitude in the 
traditional folk culture of the Balkan people», Études Balkaniques 
3-4 (1998), σ. 178-185. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή ανιχνεύονται και μελετώνται στοιχεία παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς, αλλά και των νοοτροπιών και των αντιλήψεων που την 
στηρίζουν, σε σχετικές παροιμίες τόσο του ελληνικού, όσο και των υπολοίπων βαλκανικών 
λαών. Με βάση τις παροιμίες αυτές ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο η λαϊκή 
θρησκευτικότητα αποτυπώνεται στη λαϊκή φιλολογία, ώστε τα είδη της να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως πηγές για την έρευνά της. Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται 
προέρχονται μάλιστα κυρίως από τον χώρο της βαλκανικής παροιμιολογίας, ώστε τα 
εξαγόμενα συμπεράσματα να έχουν την απαραίτητη επαρκή τεκμηρίωση. 
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Αναφορές: Ant. Olteanu, Homo Balcanicus: trăsături ale mentalităţii balcanice. Bucuresti: Paidea  
2004, σ. 154, σ. 312. Dun. Campbell – M. Meek – E. Donald (Hrg.), Volkskunde als Wissenschaft A. 
Bibliographie und Quellenkunde Bibliographie. Berlin 2015, σ. 37 αρ. 7815 [textarchive. ru / c]. Γαρ. 
Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων 
Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1040. 
 

319.  «Λαογραφικά σημειώματα για τους Πομάκους της Θράκης», Νέα 
Κοινωνιολογία 29 (1999-2000). Αφιέρωμα «Δυτική Θράκη. Οι 
τουρκικοί σχεδιασμοί και η ελληνική ολιγωρία», σ. 114-119. 

 
Περίληψη: Παρέχονται ορισμένες πληροφορίες για τον λαϊκό πολιτισμό των Πομάκων της 
Θράκης, ιδίως μάλιστα των Πομάκων που ζουν στο νομό Ξάνθης, και τα επιμέρους 
λαογραφικά στοιχεία μελετώνται, με σκοπό την ουσιαστική μελέτη της πομακικής 
λαογραφίας, ο πλούτος της οποίας αποτελεί σήμερα επίκεντρο της σχετικής λαογραφικής 
έρευνας. Η πομακική λαογραφία έχει σημαντικά αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, με βάση το 
υπάρχον λαογραφικό υλικό και τη σχετική βιβλιογραφία, και η πρόοδος αυτή 
χαρτογραφείται και παρουσιάζεται κριτικά στην παρούσα μελέτη. 
 
Αναδημοσίευση: www.newsociology.gr.  
 
Αναφορές: Φ. Ασημακοπούλου, «Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης», στο Φ. Ασημακοπούλου 
- Σ. Χρηστίδου-Λιοναράκη, Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. 
Αθήνα 2002, σ. 298. Dim. Yagcioglu, From Deterioration to Improvement in Western Thrace, Greece: 
a political systems analysis of a triadic ethnic conflict (PhD: George Mason University), 2004, σ. 389. 
Olga Demetriou,  «Prioritizing ‘ethnicities’: The uncertainly of Pomak-ness in the urban Greek 
Rhodoppe», Ethnic and Racial Studies 27: 1 (2009), σ. 119. Παρθ. Κελτσίδου, Η έμφυλη διάσταση της 
βίας: ιστορίες βίας και ταυτοτήτων στους Πομάκους της Ξάνθης. Κομοτηνή 2016 (μεταπτ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 145. Ελ. Πιπίνης, Ιστορία και πολιτισμός: ξυλογλυπτική και ξυλογλύπτες στην ελληνική Θράκη 
από το 1930 έως το 2011. Πρωτογενές υλικό και αξιοποίηση στην εκπαίδευση. Φλώρινα 2012 (διδ. 
διατρ.: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), σ. 489. 
 

320.  «Τα ποντιακά δημοτικά τραγούδια: από το περιθώριο στο 
προσκήνιο», Εξώπολις 12-13 (1999-2000), σ. 76-87. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στην ιστορία και στο παρελθόν του ποντιακού δημοτικού 
τραγουδιού, αλλά και στα λεγόμενα «νεοποντιακά» τραγούδια, τα οποία συντίθενται σήμερα 
και διαδίδονται στους ποντιακής καταγωγής Έλληνες, έχοντας περάσει και πάλι στο 
προσκήνιο της συλλογικής μουσικής έκφρασης του λαού μας. Ουσιαστικά μελετάται εδώ η 
σχέση ανάμεσα στην παλαιότερη και τη νεωτερική, καθαρά φολκλοριστική, μορφή της 
παράδοσης των Ποντίων, και η λειτουργικότητα των δημοτικών αυτών τραγουδιών στα 
πλαίσια των σύγχρονών μας ποντιακών κοινοτήτων, εκδηλώσεων και συλλόγων. 
 
Αναφορές: Κ. Ρεσβάνης, «Ποντιακά τραγούδια στο προσκήνιο», Τα Νέα (3 Ιουλίου 2000), ένθετο 
«Πανόραμα», σ. 6. 
 

321.  «Λαογραφικές πληροφορίες στο έργο Νέα Ιστορία Αθέσθη 
Κυθηρέου (1792)», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y 
Neogriegos 21 (2000), σ. 211-223 [= Επτανησιακά Φύλλα 20: 5 
(2000), σ. 527-538]. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται λαογραφικές πληροφορίες από το σπουδαίο αυτό δημώδες 
λογοτεχνικό έργο του 18ου αιώνα, μελετώνται με την ιστορικοσυγκριτική μέθοδο της 
λαογραφίας μας, και χρησιμοποιούνται για την προώθηση της έρευνας γύρω από τον λαϊκό 

http://www.newsociology.gr/
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πολιτισμό της εποχής της οθωμανικής κυριαρχίας. Η μελέτη αυτή προσθέτει νέες μαρτυρίες 
στην έρευνα της παραδοσιακής καθημερινότητας του 18ου αιώνα, και συνιστά λαογραφική 
μελέτη ενός κειμένου που δεν είχε μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί από την σχετική ιστορική 
λαογραφική έρευνα, παρά τον πλούτο των αναφορών και των πληροφοριών που 
περιλαμβάνει. 
 

322.  «Θρησκευτική και εθνική ταυτότητα της χριστιανούς Τσιγγάνους 
του χωριού Άρατος», Θρακικά 12 (1999-2000), σ. 95-107. 

 
Περίληψη: Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα στο χωριό Άρατος του νομού Ροδόπης 
διατυπώνονται παρατηρήσεις για τις ταυτότητες των Τσιγγάνων που διαβιούν εκεί, με 
βασικό κριτήριο την θρησκευτική διαφοροποίησή τους από τους υπολοίπους μουσουλμάνους 
Τσιγγάνους του χωριού, διαφοροποίηση η οποία έχει και σαφείς προεκτάσεις στην εθνική 
ταυτότητα των κατοίκων. Μέσα από το συγκεκριμένο παράδειγμα, διατυπώνονται απόψεις 
για την τσιγγανική λαογραφία, αλλά και για την κομβική διασύνδεση θρησκευτικής 
συμπεριφοράς και εθνικής ταυτότητας, η οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντική στην 
πολυπολιτισμική Θράκη. 
 

323.  «Το δημοτικό τραγούδι για το μάλωμα των βουνών στην 
Κάρπαθο», Παρνασσός 41 (1999), σ. 88-102. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι καρπαθιακές παραλλαγές του τραγουδιού για το μάλωμα των 
βουνών, και με βάση αυτές μελετάται το δημοτικό αυτό τραγούδι στο σύνολό του, αλλά και 
οι τρόποι με τους οποίους οι τοπικές συνθήκες οδηγούν στη διαμόρφωση των επιμέρους 
χαρακτηριστικών του τραγουδιού, ώστε να αποκτήσει το ευδιάκριτο τοπικό καρπαθιακό 
χρώμα του. Παρατίθενται επίσης οι γνωστές παραλλαγές του τραγουδιού και διατυπώνονται 
κριτικές παρατηρήσεις, με σκοπό την διευκόλυνση του έργου της μελλοντικής επιστημονικής 
έκδοσής του, στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας για την ολοκλήρωση της έκδοσης 
των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. 
 
Αναφορές: Αν. Παπακυπαρίσσης, «Ένα παλαιό (1881) δημοτικό τραγούδι της Τσαριτσάνης», 
Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Συνεδρίου «Η πολιτιστική κληρονομιά στη Θεσσαλία». Καρδίτσα 2006, σ. 
233 σημ. 74. Β. Πούχνερ, «Σαράντα χρόνια έρευνας για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι», στο βιβλίο 
του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 471. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Κλοντ 
Φοριέλ και Φιλελληνισμός. Αθήνα 2017 (β΄ έκδ.), σ. 30 σημ. 30. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή 
του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 140 σημ. 13. Αν. Μαράς, «Ευρετηρίαση του φιλολογικού περιοδικού 
‘Παρνασσός’», Πάπυρος. Επιστημονικό περιοδικό 6 (2017), σ. 50 αρ. 53. 
 

324.  «Λαογραφικές παρατηρήσεις στον μύθο του Οιδίποδα», Επετηρίς 
Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών 3: 2 (2000). Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς 
Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών, σ. 746-760. 

 
Περίληψη: Εντοπίζονται νεοελληνικά λαογραφικά παράλληλα για τον μύθο του Οιδίποδα, 
όπως τον γνωρίζουμε από τις αρχαίες ελληνικές πηγές και ιδιαιτέρως από τις σχετικές 
τραγωδίες του Σοφοκλή. Συγκεκριμένα γίνονται παραλληλισμοί με δημοτικά τραγούδια και 
παραδόσεις γύρω από τις ευρύτερες επιπτώσεις της αιμομιξίας και του ανεκδίκητου άδικου 
φόνου, στην ζωή όχι μόνον του δράστη, αλλά και ολόκληρης της κοινότητας, ιδέες που 
βρίσκονται στη βάση και του αρχαίου ελληνικού μύθου του Οιδίποδα. Επίσης, συσχετίζονται 
οι αναφορές αυτές με τα διηγηματικά μοτίβα των νεοελληνικών παραδόσεων περί 
βρικολάκων, με στόιχο την πληρλεστερη ανίχνευση των σχέσεων του αρχαιοελληνικού 
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αυτού μύθου τόσο με τη λαϊκή παράδοσης της εποχής συγγραφής των σχετικών 
λογοτεχνικών έργων, όσο και με την ελληνική παράδοση, διαχρονικά. 
 
Αναφορές: A. Schachter, Teiresias 31: 2 (2001), σ. 147. Ελ. Βρυνιώτη, Όψεις του λαϊκού πολιτισμού 
στο ταξιδιωτικό έργο του Ηρακλείδη του Κρητικού. Αθήνα 2010 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 133. Δημ. 
Ράπτης, «Αρχαία μυθικά θέματα σε νεότερες λαϊκές διηγήσεις. Το παράδειγμα των μύθων του 
Κύκλωπα και του Οιδίποδα», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος 
Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour 
of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & 
Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 640 σημ. 32. 
 

325.  «Το πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου Νιγρίτας. Η θρησκευτική 
συμπεριφορά ως προσδιοριστικός παράγοντας τοπικής 
ταυτότητας», Πρακτικά Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου «Η Νιγρίτα – 
Η Βισαλτία δια μέσου της ιστορίας». Θεσσαλονίκη 2000, σ. 81-119 
[με τη συνεργασία της Μάγδας Δ. Δημάκη]. 

 
Περίληψη: Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και καταγραφή, εξετάζεται το πανηγύρι 
του αγίου Αθανασίου στη Νιγρίτα Σερρών, τόσο ως θρησκευτικό, όσο και ως οικονομικό, 
κοινωνικό και αθλητικό – από την άποψη των αγώνων παραδοσιακής πάλης που διεξάγονται 
εκεί – γεγονός, και φυσικά η σχέση του με την διαμόρφωση και προβολή της τοπικής 
πολιτισμικής και θρησκευτικής ταυτότητας των κατοίκων, στο επίπεδο της λαϊκής 
θρησκευτικότητας. Πρόκειται για μια ακόμη παράδοση συνδυασμού τελετουργικού 
εορτασμού της μνήμης ενός αγίου και παραδοσιακών αθλητικών αγώνων, που έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την λαογραφική εξέταση του όλου ζητήματος. 
 
Αναφορές: Ευ. Αλμπανίδης, «Οι λαϊκοί αθλητικοί αγώνες της Θράκης», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), 
Θράκη. Ιστορικές και λαογραφικές προσεγγίσεις του λαϊκού πολιτισμού της. Αθήνα 2006, σ. 167 σημ. 
13. Γ. Χ. Κούζας, «Μεταξύ θρησκευτικής λαογραφίας και υλικού πολιτισμού: η αφίσα στο πανηγύρι 
του αστικού χώρου», Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 218 σημ. 14. Εv. Albanidis - D. Goulimaris - V. 
Serbezis, «Organization of Folk Athletic Games in Thrace», Folklore 40 (2002), σ. 100. Γ. Βοζίκας, 
«Οι εμποροπανηγύρεις στην περιοχή των Σερρών. Παράδοση και νεωτερικότητα στην εξέλιξη ενός 
θεσμού», Σερραϊκά Χρονικά 17 (2015), σ. 17 σημ. 27, σ. 21 σημ. 37. Ev. Albanidis, «Traditional 
wrestling in Thrace», International Journal of Wrestling Science 2:2 (2012), σ. 59. Παντελεήμων 
Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων 
της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 370. 
 

326.  «Demetrios Myrobletes», στο Joh. Irmscher (επιμ.), Lexikon der 
Byzantinistik 2. Amsterdam 1999, εκδ. Ad. Hakkert [στο εξής: 
LeBy], σ. 132-133. 

 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 242 σημ. 927. 
 

327.  «Έγγραφα και χειρόγραφα της Ι. Σκήτης του Αγίου 
Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος», Γρηγόριος ο Παλαμάς 783 (2000), 
σ. 481-533. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων κωδίκων, και ιστορικά 
έγγραφα από το αρχείο του Κυριακού της Ι. Σκήτης του Αγίου Παντελεήμονος, της Ιεράς 
μονής Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους, ώστε να συμπληρωθεί η γνώση μας για την 
ιστορική παρουσία και την διαχρονική πορεία του σημαντικού αυτού ιερού αθωνικού 
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καθιδρύματος, που εξέθρεψε και κατάρτισε πνευματικά, συν τοις άλλοις, και αρκετούς 
νεομάρτυρες. Συμπληρώνεται έτσι ο παλιότερος κατάλογος του Λ. Πολίτη, και 
προβάλλονται σημαντικά τεκμήρια για την ιστορική και διαχρονική διαδρομή του 
συγκεκριμένου αθωνικού ιερού καθιδρύματος. 
 
Αναφορές: Ν. Παπαδημητρίου-Δούκας, «Συμβολή στην έρευνα των θεσμών του Αγίου Όρους (αρχές 
17ου - αρχές 20ού αι.)», Θεολογία 72 (2001), σ. 387. «Postbyzantine law. Macedonia - Thrace», 
https://sites google.com / site / postbyzlaw/sources / Macedonia. Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη – Ηλίας 
Αρναούτογλου – Ιωάννης Χατζάκης, Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου. Τα ελληνικά 
κείμενα. Αθήναι 2011, έκδ. Ακαδημία Αθηνών – Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 63, σ. 18, σ. 
648 αρ. 1112. 
 

328.  «Εκκλησιαστικές επιγραφές της Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 4 
(1999-2000), σ. 55-270. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για το corpus των εκκλησιαστικών επιγραφών της Σάμου, 
δημοσιευμένων, σε κριτική έκδοση, και αδημοσίευτων, χρονολογημένων και 
αχρονολόγητων, που συνοδεύονται με ιστορικά και προσωπογραφικά σχόλια, ως συμβολή 
στην έρευνα της ιστορίας και του πολιτισμού της Σάμου. Ουσιαστικά, η παρούσα αυτή 
έκδοση αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας έρευνας, και εντάσσεται στο πλαίσιο της μελέτης του 
πολιτισμού του νησιού, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο της σχετικής 
επιστημονικής έρευνας. Από τις αναφορές των επιγραφών αυτών προκύπτουν πολλά στοιχεία 
τός για την εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία του νησιού, όσο και για τεχνίτες, 
αγιογράφους, ξυλογλύπτες, λιθοξόους κ.λπ., οι οποίοι εργάστηκαν στους ναούς και τις μονές 
της Σάμου, διακοσμώντας τους. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 766 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Σημείωση: Μερική αναδημοσίευση, όσον αφορά τις επιγραφές που προέρχονται από τη Λέκκα, 
βλ. «Εκκλησιαστικές επιγραφές της Σάμου. Επιγραφές που αφορούν το χωριό μας», Τα 
Λεκκάτικα 23 (Ιανουάριος - Ιούνιος 2009), σ. 13, 14. 24 (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2009), σ. 13. 25 
(Ιανουάριος - Ιούνιος 2010), σ. 12. 
 
Αναφορές: Αργ. Πετρονώτης, «Μαστόροι, κτίστες και λαϊκοί αρχιτέκτονες στη Σάμο Β΄. Α», στο 
Ίδρυμα Κ. και Μ. Ζημάλη, Καλοκαιρινές Σαμιακές Συναντήσεις. Αθήνα 2004, σ. 95 σημ. 5, σ. 97 σημ. 
8, σ. 107 σημ. 16, σ. 111 σημ. 18, σ. 121 σημ. 27, σ. 123 σημ. 28, 29, 30, σ. 124 σημ. 33, σ. 125 σημ. 
34, 35, 36, 37, 38. Κ. Κορρέ-Ζωγράφου, Χρυσικών έργα (1600-1900). Συλλογή Κ. Νοταρά. Αθήνα 
2002, σ. 498. Γ. Κοσμάτος, «Εφημερίδες Συλλόγων», Σαμιακόν Βήμα 3717 (1 Μαρτίου 2010), σ. 3. 
Αλ. Γουλάκη-Βουτυρά – Γ. Καραδέδος, Χίος, Λέσβος και η εκκλησιαστική γλυπτική στο Αιγαίο (16ος-
20ός αι.), Θεσσαλονίκη 2011, σ. 56 σημ. 154, 155, σ. 402, σ. 439. Βασ. Μεσσής, Ναοί αθωνικού τύπου 
1, Θεσσαλονίκη 2010 (διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 17. Γ. Χρ. Τσιγάρας, «Εκκλησιαστική ζωγραφική στη 
Σάμο κατά την ηγεμονική περίοδο», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. 
Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 850 σημ. 12, 13, σ. 852 
σημ. 23, σ. 854 σημ. 33-35, σ. 855 σημ. 36-39, 41-50, σ. 856 σημ. 54-70, σ. 857 σημ. 71-86. 
Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, «Ο Σάμιος Επίσκοπος Τυρολόης Πορφύριος Ζαμπέτης 
(1701 – 1781) και η Πορφυριάδα Σχολή Καρλοβάσου», Χαριστήριος τόμος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ. Κάρυστος 2018, σ. 112. 
 

329.  «Λαογραφική Βιβλιογραφία της Σάμου. Συμβολή τρίτη», 
Σαμιακές Μελέτες 4 (1999-2000), σ. 459-513. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για συμβολή στη σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία, όπου 
αναφέρεται και το ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, πανεπιστημιακών αρχείων και 

https://sites/
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ερευνητικών κέντρων, που προέρχεται από τη Σάμο. Τα βιβλιογραφικά λήμματα 
συνοδεύονται από θεματολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε να μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν από της ερευνητές, ενώ έχουν αποδελτιωθεί συστηματικά και οι 
λαογραφικές αναφορές του τοπικού τύπου. Η συγκέντρωση της λαογραφικής βιβλιογραφίας 
του νησιού συνεχίζεται, ώστε η προσπάθεια αυτή να συμπληρωθεί με νεότερες προσθήκες 
και αναφορές, για να αποτελέσουν οι βιβλιογραφίες αυτές βασικό επιστημονικό εργαλείο του 
λαογράφου που θα θελήσει να ασχοληθεί με ζητήματα σαμιακής λαογραφίας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 766 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο 
Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 526. 
 

330.  «Σαμιακά σύμμεικτα», Σαμιακές Μελέτες 4 (1999-2000), σ. 529-
533. 

 
Περίληψη: Παρέχονται ποικίλες συμβολές στην ιστορία και στον πολιτισμό της Σάμου, 
μέσω νέων εγγράφων και χειρογράφων ιδιωτικών συλλογών, που προκύπτουν κατά την 
εξέλιξη της έρευνας. Τα νέα αυτά αρχειακά τεκμήρια ταξινομούνται και γίνεται συστηματική 
εκμετάλλευση των πληροφοριών που παρέχουν, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
πηγές για την μελέτη της σαμιακής ιστορικής και πολιτισμικής παράδοσης. Η μελέτη 
εντάσσεται στην προσπάθεια ανάδειξης των τεκμηρίων της ιστορίας και του πολιτισμού της 
Σάμου, με στόχο την αναθεώρηση της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας, στα πλαίσια των 
σαμιακών σπουδών. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 766 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

331.  «Συμπληρώματα και διορθώσεις στη σαμιακή βιβλιογραφία 
(1803-1916)», Σαμιακές Μελέτες 4 (1999-2000), σ. 533-535. 

 
Περίληψη: Γίνονται ορισμένες προσθήκες στην σαμιακή βιβλιογραφία των Γ. Ν. Κουρέρη 
και Μ. Α. Βουρλιώτη, με βάση άγνωστα και αβιβλιογράφητα μέχρι σήμερα σαμιακά έντυπα, 
βιβλία, δίφυλλα και μονόφυλλα, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε πληρέστερη γνώση 
για τηη σαμιακή βιβλιογραφία και βιβλιοπαραγωγή. Οι συμπληρώσεις αυτές αποσκοπούν 
στην καταγραφή της εκδοτικής και συγγραφικής παραγωγής των Σαμίων, ώστε να 
προωθηθεί η προσπάθεια χαρτογράφησης της προσφοράς τους στην ιστορία και στον 
πολιτισμό. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 766 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

332.  «Συμπληρωματικός κατάλογος σαμιακών χειρογράφων», 
Σαμιακές Μελέτες 4 (1999-2000), σ. 535-543. 

 
Περίληψη: Καταλογογραφούνται αναλυτικά άγνωστα μέχρι τώρα σαμιακά χειρόγραφα, από 
εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες και ιδιωτικές συλλογές του νησιού, ώστε να καταστούν γνωστά 
και χρησιμοποιήσιμα από τη σχετική επιστημονική έρευνα. Με την ερευνητική αυτή εργασία 
προστίθενται νέα χειρόγραφα στα ήδη γνωστά, και προσφέρονται για ειδική επιστημονική 
μελέτη, κατά τα περιεχόμενά τους, ενώ ταυτοχρόνως αναδεικνύονται τα τεκμήρια της 
ιστορίας και του πολιτισμού της Σάμου, ιδιαίτερα κατά τη μεταβυζαντινή και νεώτερη 
περίοδο της ιστορίας της. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 766 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
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333.  «Αθωνικά μεταβυζαντινά σύμμεικτα», Γρηγόριος ο Παλαμάς 784 

(2000), σ. 759-772. 
 
Περίληψη: Δημοσιεύονται και σχολιάζονται επιγραφές, έγγραφα και χειρόγραφα από 
ποικίλα ιερά καθιδρύματα του Αγίου Όρους, ως μικρή συμβολή στην μελέτη της 
μεταβυζαντινής αθωνικής ιστορίας. Οι αναφορές αυτές προσθέτουν σημαντικά στοιχεία στα 
μέχρι σήμερα γνωστά για την αθωνική ιστορία, προσωπογραφία και μνημειακή τοπογραφία, 
συμπληρώνοντας την ήδη μεγάλη αγιορειτική βιβλιογραφία, με δεδομένα επιτόπιας έρευνας 
και καταγραφής εντός και εκτός Άθωνος, ιδιαίτερα δε στη Νέα Σκήτη και σε αγιορείτικα 
μετόχια της Θράκης. 
 
Αναφορές: Ευ. Δαμουλή, Ο Άθως στη λογοτεχνία. Συμβολή στην καταγραφή κειμένων για το Άγιο Όρος 
Ελλήνων και Γάλλων ταξιδιωτών – συγγραφέων στον 20ό αιώνα. Κέρκυρα 2007 (διδ. διατρ.: Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο), σ. 1110. 
 

334.  «Νεοελληνική παραδοσιακή μαγεία, μαγικές συνήθειες και 
δεισιδαιμονίες», Τετράμηνα 62-64 (2000), σ. 4805-4819. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η νεοελληνική λαϊκή μαγεία, οι αρχές και οι πρακτικές εκδηλώσεις 
της, με βάση το υλικό παλαιοτέρων λαογραφικών καταγραφών, ώστε να σχηματιστεί μια 
συνολική εικόνα για τη νεοελληνική μαγική παράδοση, η οποία αποτελεί μία ιδιότυπη όψη 
της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του λαού μας. Οι μαγικές τελετουργίες και οι 
δεισιδαίμονες αντιλήψεις και εθιμικές συμπεριφορές που μελετώνται εδώ συμβάλλουν στον 
πλουτισμό της γνώσης μας σχετικά με την νεοελληνική παραδοσιακή μαγεία, η οποία 
παρουσιάζει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη μελετηθεί 
εξαντλητικά και συστηματικά από την ελληνική λαογραφία. 
 

335. «Ναωνυμικά και αγιωνυμικά τοπωνύμια των Ελλήνων της 
Καππαδοκίας ΙΙ», Ονόματα. Revue Onomastique 15 (2000). 
Πρακτικά του Β΄ Πανελληνίου Ονοματολογικού Συνεδρίου «Ελληνικά 
Τοπωνύμια εκτός του ελλαδικού χώρου» (Καστελλόριζο, 7-8 
Σεπτεμβρίου 1996). Αφιερώνεται στους Ακρίτες του Ελληνισμού 
‘νέους ηδέ παλαιούς’, σ. 291-296.  

 
Περίληψη: Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και το υπάρχον πρωτογενές λαογραφικό 
υλικό, εντοπίζονται και μελετώνται ορισμένα ναωνυμικά και αγιωνυμικά τοπωνύμια των 
Ελλήνων της Καππαδοκίας, και ερευνάται η σχέση τους με την λαϊκή θρησκευτικότητα και 
την θρησκευτική λαογραφία των κατοίκων της περιοχής, ως μικρή συμβολή στην έρευνα του 
πνευματικού και θρησκευτικού βίου των Ελλήνων Καππαδοκών. Ειδικότερα μελετάται ο 
ορισμός του ιερού χώρου στην Καππαδοκία μέσω των τοπωνυμίων αυτών, αλλά και οι 
πληροφορίες που παρέχουν για την συστηματική μελέτη της θρησκευτικής λαογραφίας των 
ελληνορθόδοξων πληθυσμών της περιοχής. 
 

336.  «Η καθημερινή ζωή του 19ου αιώνα στα μικρασιατικά παράλια 
και τη Σάμο από το ανέκδοτο ημερολόγιο του Ιω. Καραβοκυρού», 
Πρακτικά Ε΄ Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Ελληνισμό της Μικράς 
Ασίας. Θεσσαλονίκη 2000, σ. 70-92. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή δημοσιεύεται εκτενώς και σχολιάζεται λεπτομερώς το 
ανέκδοτο ημερολόγιο του Ιω. Καραβοκυρού, της ιερέα από τη Σάμο, ο οποίος έζησε στο νησί 
του και στα απέναντι μικρασιατικά παράλια, και περιπλανήθηκε ως την Παλαιστίνη, της 
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Αγίους Τόπους και την Αίγυπτο. Το ημερολόγιο αυτό αποτελεί σημαντική πηγή ιστορικών 
και – κυρίως – λαογραφικών πληροφοριών για τους τόπους όπου έζησε ο συγγραφέας του, 
κατά το β΄ μισό του 19ου αιώνα, εποχή για την οποία διαθέτουμε περιορισμένες λαογραφικές 
μαρτυρίες σχετικές με τις περιοχές αυτές, αλλά και για δεδομένα της παραδοσιακής 
καθημερινότητας των κατοίκων τους, μερικά από τα οποία ακατάγραφα μέχρι σήμερα. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 25 σημ. 42. 
 

337.  «Το Λύκειο Ελληνίδων και η σκηνική αναπαράσταση του 
ελληνικού παραδοσιακού χορού», Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου 
Συνεδρίου Λαϊκού Πολιτισμού «Η διαχρονική εξέλιξη του 
παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα». Σέρρες 2000, σ. 219-224. 

 
Περίληψη: Γίνεται γενική εισαγωγή στην συμβολή του Λυκείου των Ελληνίδων για την 
υπόθεση της σκηνικής αναπαράστασης του ελληνικού λαϊκού χορού, και κατόπιν 
αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα τέτοιων δράσεων, με αφορμή τη σχετική δράση του 
Παραρτήματος Σάμου του Λυκείου των Ελληνίδων, ώστε να διατυπωθούν στο τέλος 
προτάσεις γύρω από τις αρχές που πρέπει να διέπουν παρόμοιες σκηνικές αναπαραστάσεις 
δεδομένων του λαϊκού πολιτισμού μας. Ουσιαστικά ερευνάται εδώ ένα σημαντικό πρόβλημα 
σχετικά με την διαχείριση της παλαιότερης χορευτικής παράδοσης του ελληνικού λαού, και 
μάλιστα από σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς της χώρας μας, όπως το Λύκειον των 
Ελληνίδων. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 817 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

338.  «Култ светих у грчкоj традициjскоj култури», Никола Тасић-
Мирjана Детелић (Уредник), Култ светих на Балкану, 
Крагуjевац 2001, – Liceum 5 (2001), σ. 175-190. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι αρχές που διέπουν την ελληνική λαϊκή αγιολατρία, μέσα από 
συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά με την λατρεία αγίων, και τα έθιμα που κάθε φορά την 
προσδιορίζουν. Με τον τρόπο αυτό σκιαγραφείται η ελληνική λαϊκή αγιολατρία και 
θεμελιώνεται η προσπάθεια σχηματισμού μιας «λαογραφικής φυσιογνωμίας» κάθε αγίου, 
από τους λατρευόμενους στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο του ελληνικού λαού, με βάση τα 
έθιμα και τις τελετουργίες που προσδιορίζουν τον εκάστοτε εορτασμό τους, αλλά και τις 
παραδόσεις, τα δημοτικά τραγούδια και τις λαϊκές αφηγήσεις που συνοδεύουν την αναφορά 
του ονόματός τους και τον εορτασμό της μνήμης τους, στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. 
 
Σημείωση: Η μελέτη έχει δημοσιευθεί στα σερβικά. Η απόδοση του τίτλου της, σύμφωνα με την 
αγγλόφωνη περίληψη που την συνοδεύει, έχει ως εξής: «The cult of Saints in Greek traditional 
culture», στο M. Detelić (επιμ.), The cult of Saints in the Balkans. Kragujevac 2001 – Liceum 5 
(2001), σ. 175-190. Επεξεργασμένη και συμπληρωμένη μορφή της ίδιας μελέτης δημοσιεύθηκε 
και στα αγγλικά, σε αντίστοιχο συλλογικό τόμο, βλ. παρακάτω αρ. 1129. 
 
Αναφορές: Στ. Καράμπελας, Η λατρεία του αγίου Γεωργίου στον ελλαδικό χώρο. Κομοτηνή 2016, σ. 9 
σημ. 4, σ. 43. Petko Hristov, «Celebrating the abandoned village: the ritual process in the post – 
socialist Balkans», στον τόμο B. Sikimić – P. Hristov (επιμ.), Kurban in the Balkans. Belgrade 2007, σ. 
257. Andr. Sobolev, «On Balkan names for the sacrificial animal of St. George’s Day», στον τόμο B. 
Sikimić – P. Hristov (επιμ.), Kurban in the Balkans. Belgrade 2007, σ. 32. W. Puchner, Performanz 
und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 368 
σημ. 236. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή 
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θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 385. 
 

339.  «Έπαινος Κωνσταντίνου Βαβούσκου», Ενδοχώρα 73 (2001), σ. 87-
90. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για την εισήγηση κατά την τελετή αναγόρευσης του καθηγητή Κων. 
Βαβούσκου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, όπου σκιαγραφούνται οι σπουδές, το επιστημονικό ερευνητικό και 
συγγραφικό έργο και η πολυσχιδής επιστημονική, κοινωνική και εθνική προσφορά του 
τιμωμένου. Επίσης περιγράφεται και αξιολογείται η προσφορά του στο ΔΠΘ και στην 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τόσο σε όλα τα επίπεδα της ζωής και δράσης του 
ιστορικού αυτού σωματείου της Βόρειας Ελλάδος. 
 

340.  «Σαμιακές ειδήσεις από τη βιβλιοθήκη της Ι. Μονής Αγίου 
Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου», Πρακτικά ΚΑ΄ Πανελληνίου 
Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη 2001, σ. 161-172. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται και μελετώνται ειδήσεις που αφορούν τη Σάμο και τους 
Σαμίους, από έντυπα βιβλία της πολύτιμης βιβλιοθήκης της Ι. Μονής Αγίου Ιωάννου 
Θεολόγου της Πάτμου, ως μικρή συμβολή στην μελέτη των πηγών της ιστορίας και του 
πολιτισμού του νησιού, οι κάτοικοι του οποίου διατηρούσαν πάντοτε στενές πνευματικές 
σχέσεις με το μοναστήρι της Πάτμου. Μέσα από τις αναφορές αυτές προκύπτουν σημαντικά 
στοιχεία για την ιστορία και τη λαογραφία της Σάμου, την ανάπτυξη των εκκλησιαστικών 
τεχνών και την εκκλησιαστική προσωπογραφία του νησιού, αλλά και για την ιστορία των 
πατμιακών μετοχίων και την παρουσία μοναχών και κληρικών της Πάτμου στη Σάμο. 
 
Αναφορές: N. Macha-Bizoumi, «Secular embroideries on sacerdotal vestments of the Greek Orthodox 
Church: The ‘social life’ of the Phelonion at the Museum of the History of Greek Costume», στον τόμο 
Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) 
θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. 
Αθήνα 2015, σ. 479-480 σημ. 5. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη 
του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  
Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 148 σημ. 37. 
 

341.  «Οι τοπικές σπουδές στην Ελλάδα, τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα: 
ανάμεσα στην ιστορία και τη λαογραφία», Πρακτικά ΚΑ΄ 
Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη 2001, σ. 175-187. 

  
Περίληψη: Στην εργασία αυτή, η οποία αποτελεί πρόδρομη ανακοίνωση μιας ευρύτερης 
σχετικής μελέτης που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας, εξετάζεται η πρακτική 
και η ιδεολογία ορισμένων έργων τοπικής ιστορίας και λαογραφίας διαφόρων ελληνικών 
περιοχών, στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αι. Η εξέταση αφορά κυρίως όσα 
περιλαμβάνονται στους προλόγους των έργων αυτών, που συνδυάζουν την ιστορία με τη 
λαογραφία κάθε περιοχής, και που αποτελούν μέχρι σήμερα βασική πηγή για την 
συγκέντρωση πρωτογενούς υλικού των λαογραφικών μελετών, ώστε όσοι τα χρησιμοποιούν 
να γνωρίζουν τις ιδεολογικές συνιστώσες και τις θέσεις των συγγραφέων τους, μέσα από τις 
οποίες μπορούν να εξηγηθούν πολλά από τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν.  
 
Σημείωση: Συνοπτική μορφή της μελέτης προδημοσιεύθηκε στα ισπανικά, ως: «La laografia y 
los estudios locales en la investigacion del Folclore Griego Contemporaneo», Estudios Neogriegos 
3 (1999), σ. 77-90.  
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Αναφορές: Γαρ. Θεοδωρίδου, «Η σημασία του χώρου στη σύγχρονη Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, 
θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 487 σημ. 7. Μ. Γ. Σέργης, «Σκέψεις για την οργάνωση, την ιστορική 
διαμόρφωση, τη σημασία και την ταξική πρόσληψη των λαϊκών δρωμένων, με αφορμή την 
Σκ’λουδηυτέρα (Κυνομαρτύριο) στη Σάμο (τέλη 19ου αι.)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): 
Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας 
κ. Ευσεβίου, σ. 60 σημ. 36. 
 

342.  «Γυναικοκρατία και θέατρο», στο Κέντρο Έκφρασης «Θεώμαι», 
Γυναικοκρατία του Δημ. Βυζαντίου, 2001-2002, σ. 2-3. 

 
Περίληψη: Εντοπίζονται οι πηγές έμπνευσης του θεατρικού έργου Γυναικοκρατία του Δημ. 
Βυζαντίου σε ελληνικά λαϊκά δρώμενα, που αφορούν τόσο την θέση των γυναικών στην 
ελληνική παραδοσιακή κοινωνία, όσο και τον ανάποδο κόσμο ορισμένων λαϊκών δρωμένων 
μας, στη διάρκεια των οποίων ανατρέπονταν οι δεδομένες κοινωνικές αξίες και σχέσεις, που 
χαρακτήριζαν παλαιότερα την κοινωνική ζωή του λαού μας. Έτσι ανιχνεύεται ακόμη μία 
περίπτωση επίδρασης λαογραφικών δεδομένων και λαϊκών αφηγήσεων σε λογίους 
συγγραφείς και στο έργο τους. 
 

343.  «Πλαστά παραμύθια της Σάμου», Απόπλους 23-24 (2001), σ. 291-
297. 

 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή εντάσσεται στις προδημοσιεύσεις από το ερευνητικό πρόγραμμα 
για τα παραμύθια της Σάμου, όπως σημειώθηκε και για άλλες ανάλογες μελέτες 
προηγουμένως. Εδώ εξετάζεται η λειτουργικότητα των παραμυθιών ως δικτύου επικοινωνίας 
ανάμεσα σε διάφορους ελληνικούς τόπους, με βάση παρόμοιες παραλλαγές και την μετάδοσή 
τους από περιοχή σε περιοχή. Επίσης γίνεται λόγος για τα πλαστά, τα «πεποιημένα» δηλαδή, 
παραμύθια που καταγράφτηκαν στη Σάμο, κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε, καθώς 
της και για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την έρευνα και την προετοιμασία της 
συλλογής των παραμυθιών της Σάμου, και τα οποία σχετίζονται γενικότερα με την 
μεθοδολογία της έρευνας και δημοσίευσης των παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών που 
εμφανίζονται στις διάφορες τοπικές πολιτισμικές ενότητες. 
 

344.  «Ένα νέο χειρόγραφο του Σαμιώτη ποιητή Γεωργίου Κλεάνθη», 
Παρνασσός 42 (2000), σ. 229-236. 

 
Περίληψη: Περιγράφεται αναλυτικά ένα νέο χειρόγραφο του Σαμιώτη ποιητή Γεωργίου 
Κλεάνθη, προερχόμενο από το αρχείο του Γρηγορίου Κωνσταντά, και το οποίο προτείνεται 
ως πιθανό αυτόγραφο του ποιητή. Με βάση δε αυτό γίνονται και ορισμένες κριτικές 
διορθώσεις στο ποιητικό έργο του Γεωργίου Κλεάνθη, ως συνέχεια της νέας έκδοσης των 
Απάντων του. Επίσης διατυπώνονται γενικότερες παρατηρήσεις σχετικά με τις εκδοτικές 
αρχές που αφορούν την έκδοση του ποιητικού έργου του Κλεάνθη, οι οποίες σχετίζονται με 
τις ιδιαιτερότητες της μορφής και της παράδοσης αυτού του έργου. 
 
Αναφορές: Αν. Μαράς, «Ευρετηρίαση του φιλολογικού περιοδικού ‘Παρνασσός’», Πάπυρος. 
Επιστημονικό περιοδικό 6 (2017), σ. 54 αρ. 79. 
 

345.  «Προβλήματα σχετικά με την κατάρτιση μιας συλλογής 
παραμυθιών της Σάμου», Τετράμηνα 65 (2001), σ. 4976-4980. 

 
Περίληψη: Εδώ εξετάζεται η λειτουργικότητα των παραμυθιών ως δικτύου επικοινωνίας 
ανάμεσα σε διάφορους ελληνικούς τόπους, με βάση τις παρόμοιες παραλλαγές και την 
μετάδοσή της από περιοχή σε περιοχή. Επίσης γίνεται λόγος για τα πλαστά, τα «πεποιημένα» 
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δηλαδή, παραμύθια που καταγράφτηκαν στη Σάμο, κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε, 
καθώς και για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την έρευνα και την προετοιμασία 
της συλλογής των παραμυθιών της Σάμου, και τα οποία σχετίζονται γενικότερα με την 
μεθοδολογία της έρευνας και δημοσίευσης των παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών στην 
ελληνική και τη διεθνή παραμυθολογία.  
 

346.  «Η λατρεία των αγίων στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό», 
Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 22 (2001), σ. 
173-191 [= Εξώπολις 15-16 (2001), σ. 147-170]. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, με βάση την υπάρχουσα λαογραφική βιβλιογραφία, 
εξετάζονται οι αρχές που διέπουν την ελληνική λαϊκή αγιολατρία, μέσα από συγκεκριμένα 
παραδείγματα σχετικά με την λατρεία αγίων, και τα έθιμα που κάθε φορά την προσδιορίζουν. 
Με τον τρόπο αυτό σκιαγραφείται η ελληνική λαϊκή αγιολατρία και θεμελιώνεται η 
προσπάθεια μελέτης της λαογραφικής υπόστασης κάθε αγίου, από τους λατρευόμενους στον 
ετήσιο εορτολογικό κύκλο του ελληνικού λαού, ώστε να καταστεί σαφής η σημαίνουσα θέση 
της αγιολατρίας στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των Ελλήνων. Με βάση την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία εξετάζονται επίσης ενδεικτικά παραδείγματα, από την 
παραδοσιακή ελληνική εθιμοταξία. 
 
Αναδημοσίευση: www. interclassica. um. es. 
 
Αναφορές: Γ. Κούζας, «Όψεις της σύγχρονης θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων της Νάξου», 
στο Μ. Γ. Βαρβούνης - Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημ. 
Β. Οικονομίδη. Αθήνα 2007, σ. 273 σημ. 1. Χρ. Θ. Οικονομόπουλος - Αλ. Χρ. Οικονομοπούλου, 
«Λύσσα – Λυσσοφοβία - Λυσσόγαμος. Οι άγιοι Κασσιανός και Ελισσαίος προστάτες από τη λύσσα», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης - Παν. Τζουμέρκας (επιμ.), Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη 
του Ι. Μ. Χατζηφώτη 1. Αλεξάνδρεια 2008, σ. 413 σημ. 33. Αλ. Χρ. Οικονομοπούλου - Χρ. Θ.  
Οικονομόπουλος, «Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας προστάτες, θεραπευτές και τιμωροί, για τη μάνα 
και το παιδί, στη λαϊκή ιατρική παράδοση», Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. 
Χατζηφώτη. Τόμος Β΄. Επιστημονική Επιμέλεια Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας. Αλεξάνδρεια 
2009, σ. 388 σημ. 13. Ρέα Κακάμπουρα, «Ανιχνεύοντας το νόημα της παράδοσης μέσα από 
προσωπικές αφηγήσεις», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική 
Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 540 σημ. 33, σ. 541 σημ. 
34. Μ. Αϊδήνογλου, Κιζδερβενιώτες Νομού Ροδόπης. Καταγωγή, εγκατάσταση στον ελλαδικό χώρο, 
ταυτότητες: η περίπτωση της Καλλιθέας. Κομοτηνή 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 132 σημ. 375. Α. 
Χρ. Οικονομοπούλου, «Άγιοι προστάτες, θεραπευτές - τιμωροί, για τη μάνα και το παιδί, στη λαϊκή 
ιατρική παράδοση», Δελτίο Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 56 (2009), σ. 84 σημ. 5. 
Α. Χρ. Οικονομοπούλου, «Άγιοι προστάτες, θεραπευτές - τιμωροί, για τη μάνα και το παιδί, στη λαϊκή 
ιατρική παράδοση στη Φθιώτιδα», Ονόματα. Revue Onomastique 20 (2013). Ονοματολογικά 
Φθιώτιδας. Πρακτικά Ε΄ Ονοματολογικού Συνεδρίου (Λαμία, 3-5 Οκτωβρίου 2008), σ. 283. Μαρ. 
Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο 
(μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 109 σημ. 368, σ. 197 σημ. 766, σ. 231 
σημ. 891, σ. 275 σημ. 1018. Γαρ. Θεοδωρίδου, «Οι τελετουργικές τροφές ως σύστημα ανταλλαγών 
στον λαϊκό πολιτισμό: Η ‘κίνησή’ τους ανάμεσα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς στην κοινωνία της 
Ξάνθης (1920-2000)», στον τόμο Δημ. Μαυρίδης – Αρχιμ. π. Σωφρόνιος Γκουτζίνης, Επιστημονική 
Ημερίδα Λαογραφίας και Ιστορίας «Επτά εισηγήσεις από τη θεματολογία του ‘παραδοσιακού’ και του 
‘νεωτερικού’ (ειδικότερα του popular) λαϊκού, Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (Ξάνθη, 21 
Φεβρουαρίου 2014). Ξάνθη 2014, σ. 122 σημ. 65, σ. 127. Βασίλ. Παπαβασιλείου – Θωμάς Σολδάτος, 
«Περιβαλλοντικές προσεγγίσεις σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη στο ‘Ευχολόγιο’ της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας», Δωδεκάνησος. Επίσημον Δελτίον των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του Οικουμενικού 
Θρόνου 7: 13 (2015), σ. 421. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η 
παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 
(διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 371. Κ. Παπαδάκης, Λαϊκή πίστη και λατρεία. Άγιοι θεράποντες με «ειδικό» 
χάρισμα ιαμάτων. Προστάτες, έφοροι και επόπτες της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας (θεολογική – 
λαογραφική μελέτη). Αθήνα 2018, σ. 53 σημ. 108, σ. 54 σημ. 110, 111, σ. 126 σημ. 296, 297, σ. 440. π. 
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Θωμάς Ανδρέου, Η λατρευτική τιμή των νεομαρτύρων στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. 
Κομοτηνή 2018 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 33 σημ. 78, 79, σ. 226 σημ. 822, σ. 290. 
 

347.  «Δημώδεις παραδόσεις της Κύπρου για τον άγιο Σπυρίδωνα», 
στον τόμο Ιω. Θεοχαρίδης (επιμ.), Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς 
Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 16-20 Απριλίου 1996) 3. 
Νεότερο Τμήμα. Λευκωσία 2001, σ. 563-572. 

 
Περίληψη: Παρατίθενται ορισμένες κυπριακές παραδόσεις για τον άγιο Σπυρίδωνα και την 
θαυματουργική δράση του, εξετάζεται η τυπολογία τους και ερευνώνται οι πηγές των 
μοτίβων που περιλαμβάνουν, ώστε να εξετασθούν με βάση την ιστορικοσυγκριτική μέθοδο 
της επιστήμης της λαογραφίας. Πίσω από τις παραδόσεις αυτές ανιχνεύονται επίσης 
τελετουργικές και εθιμικές μορφές, σχετικές με τη λαϊκή λατρεία του αγίου Σπυρίδωνα στην 
Κύπρο, ώστε να ενταχθούν στο γενικότερο πλαίσιο της μελέτης της λαογραφικής 
φυσιογνωμίας του αγίου αυτού, στα όρια του λαϊκού πολιτισμικού συστήματος των 
Κυπρίων. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 97 (2004), σ. 371 [D. Triantaphyllopoulos] 
 
Αναφορές: Στ. Λαμπάκης, «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιογραφία», Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 52 (2004-2006), σ. 633. Κ. Κοκκινόφτας, «Ο άγιος Σπυρίδων και η Κύπρος», 
Επετηρίδα Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 12 (2016), σ. 58 σημ. 18, σ. 60 σημ. 25, 26. 
 

348.  «Η μέση οδός και η φωνή της παράδοσης», Ορθόδοξος Κήρυξ 111-
113 (1998), σ. 18. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το έργο του Αρχιεπισκόπου Σάμου και Ικαρίας Δανιήλ Κομνηνού, 
και του ανεψιού και πρωτοσυγκέλλου του Παρθενίου, που έδρασε κατά το τέλος του 18ου και 
τις αρχές του 19ου αιώνα. Θεωρείται το έργο αυτό ως χαρακτηριστικό είδος έκφρασης του 
εκκλησιαστικού διαφωτισμού, και εξετάζεται το κίνημα αυτό ως μία μέση φωνή της εποχής 
του, συνδεδεμένη άμεσα με την ελληνική παράδοση. Πρόκειται για λαϊκό κηρυγματικό έργο, 
που εντάσσεται στην ανάλογη ελληνική παράδοση της εποχής της οθωμανικής κατάκτησης, 
και περιλαμβάνει πολλά και σημαντικά λαογραφικά στοιχεία, για την μελέτη της 
παραδοσιακής καθημερινότητας των κατοίκων της Σάμου. 
 

349.  «Αποφράδα ημέρα», Σχολική Εγκυκλοπαίδεια Πατάκης – Oxford 2. 
Αθήνα 2000 [ στο εξής: ΣΕΠΟ], σ. 79-80. 

 
350.  «Βεντέτα», ΣΕΠΟ 3. Αθήνα 2000, σ. 58. 

 
351.  «Κλήδονας», ΣΕΠΟ 8. Αθήνα 2001, σ. 87. 

 
352.  «Μαντική», ΣΕΠΟ 9. Αθήνα 2001, σ. 232. 

 
353.  «Νεράιδες», ΣΕΠΟ 11. Αθήνα 2001, σ. 92. 

 
354.  «Παράδοση», ΣΕΠΟ 12. Αθήνα 2001, σ. 128. 

 
355.  «Όψεις της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς στο 

Μεγανήσι Λευκάδας», Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου 
2. Αθήνα 2001, σ. 259-265. 
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Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες όψεις της λαϊκής θρησκευτικότητας των κατοίκων, στο 
Μεγανήσι της Λευκάδας, οι οποίες συγκρίνονται με ανάλογες εκδηλώσεις άλλων ελληνικών 
περιοχών, ώστε να επισημανθούν οι τυχόν ιδιαιτερότητες της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς των κατοίκων του νησιού. Με βάση το υπάρχον και καταγεγραμμένο σχετικό 
πρωτογενές λαογραφικό υλικό, και την υπάρχουσα τοπική βιβλιογραφία, εξετάζονται οι 
βασικές εκδηλώσεις της θρησκευτικής λαογραφίας των κατοίκων, από διαχρονική και 
συγχρονική άποψη, και διατυπώνονται συμπεράσματα για την λαϊκή θρησκευτικότητα των 
κατοίκων του Μεγανησιού. 
 
Αναφορές: Α. Λυδάκη, «Οι άγιοι των μεγάλων ημερών. Επτανησιακές λατρευτικές εκδηλώσεις», 
Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 179 σημ. 5. Στ. Κατωπόδη, Η παραδοσιακή ενδυμασία στο Μεγανήσι της 
Λευκάδας. Λειτουργία – επιβίωση – εγκατάλειψη - αναβίωση. Ιωάννινα 2010 (μεταπτ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 18 σημ. 20, σ. 142. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας 
και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των 
Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 372. 
 

356.  «Σημειώματα για την ιστορία της κουτλουμουσιανής Σκήτης του 
Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος», Γρηγόριος ο Παλαμάς 788 
(2001), σ. 359-390. 

 
Περίληψη: Με βάση το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στο αρχείο της Σκήτης, αλλά και 
ορισμένες ενδιαφέρουσες επιγραφές των κειμηλίων της, εξετάζονται σημαντικές, και 
άγνωστες μέχρι σήμερα, όψεις και πτυχές της διαχρονικής ιστορικής παρουσίας και 
προσφοράς του μοναστικού αυτού καθιδρύματος του Αγίου Όρους. Πρόκειται για συμβολή 
στην αθωνική ιστορία, προσωπογραφία και μνημειακή τοπογραφία, που στηρίζεται σε 
συστηματική έρευνα στη Σκήτη και στο αρχείο της, και συμπληρώνει την υπάρχουσα μέχρι 
σήμερα σχετική αγιορείτικη βιβλιογραφία. 
 

357.  «Για ένα λαογραφικό λεξικό», Ενδοχώρα 78 (2001), σ. 63-65. 
 
Περίληψη: Γίνονται προτάσεις για την συγκρότηση, και παρέχονται δείγματα ορισμένων 
άρθρων, για το μελλοντικό «Λεξικό της Ελληνικής Λαογραφίας», το οποίο πρέπει να 
συνταχθεί, κατά το πρότυπο και άλλων αντίστοιχων ξένων λαογραφικών συλλογικών έργων, 
αποκορύφωμα των οποίων αποτελεί το περιώνυμο Handwörterbuch des deutschen 
Aberglaubens. Η μελέτη αποσκοπεί στην παροχή των βασικών αρχών για τη συγκρότηση του 
έργου, με βάση το ήδη γνωστό πλούσιο ελληνικό λαογραφικό υλικό, από την αρχειακή και 
την βιβλιογραφική λαογραφική έρευνα.  
 

358.  «Παρατηρήσεις με βάση ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα της 
Θάσου (1834-1918)», Θασιακά 10 (1996-1997). Πρακτικά Γ΄ 
Συμποσίου Θασιακών Μελετών. Αφιέρωμα στον Τάσο Γριτσόπουλο, 
σ. 137-154. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εκδίδονται και σχολιάζονται ανέκδοτα δικαιοπρακτικά 
έγγραφα της Θάσου, που χρονολογούνται στην περίοδο 1834 – 1918, και προέρχονται από το 
χωριό Καλλιράχη. Από το περιεχόμενο των εγγράφων συνάγονται συμπεράσματα για την 
ιστορία και την λαογραφία του νησιού, καθώς έρχονται στο φως στοιχεία για τους θεσμούς, 
το παραδοσιακό δίκαιο, τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές των Θασίων κατά τον 19ο και 
της αρχές του 20ού αιώνα, που συμπληρώνουν την εικόνα που έχουμε για την παραδοσιακή 
κοινωνία της Θάσου από τα αντίστοιχα έγγραφα που έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί. Πρόκειται 
για συμβολή όχι μόνο στη λαογραφία και στην ιστορία, αλλά και στη μελέτη του 
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παραδοσιακού εθιμικού δικαίου της Θάσου, κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας 
στο νησί. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 820 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: «Postbyzantine law. Macedonia-Thrace», https://sites google.com / site / 
postbyzlaw/sources / Macedonia. Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη – Ηλίας Αρναούτογλου – Ιωάννης 
Χατζάκης, Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου. Τα ελληνικά κείμενα. Αθήναι 2011, έκδ. 
Ακαδημία Αθηνών – Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 63, σ. 18, σ. 602 αρ. 973. Γ. Νάκος, 
«Οριοθέτηση του νομικού καθεστώτος των τέως οθωμανικών ιδιοκτησιακών τίτλων επί των γαιών της 
κατηγορίας ‘mulko’ (πλήρους ιδιοκτησίας) στη Θάσο», Θασιακά 16 (2014). Πρακτικά Στ΄ Συμποσίου 
Θασιακών Μελετών «Η Θάσος δια μέσου των αιώνων: Ιστορία – Τέχνη - Πολιτισμός». Αφιέρωμα στη 
μνήμη Κωνσταντίνου Δημητριάδη (επιμ. Κων. Χιόνης), σ. 336 σημ. 41, σ. 340 σημ. 54. Γ. Νάκος, 
«Οριοθέτηση του νομικού καθεστώτος των ιδιοκτησιακών τίτλων των τέως οθωμανικών γαιών της 
κατηγορίας mülk («καθαρής» ιδιοκτησίας) στη Θάσο», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Ελληνικού 
Δικαίου 44 (2012–2013), σ. 428 σημ. 41, σ. 433 σημ. 54. 
 

359.  «Influencias entre las costumbres cristianas y musulmanas en el 
culto popular de Tracia y Asia Menor», Γρηγόριος ο Παλαμάς 790 
(2001), σ. 641-653. 

 
Περίληψη: Διαπιστώνονται και εξετάζονται, ιστορικά και συγκριτικά, ορισμένα έθιμα 
λαϊκής λατρείας που έχουν περάσει από τον χριστιανικό στον αντίστοιχο λαϊκό πολιτισμό 
των μουσουλμάνων, τόσο στην Θράκη, όσο και στις υπόλοιπες ελληνικές περιοχές, όπου η 
ορθοδοξία και το ισλάμ συνυπήρξαν, και μάλιστα στα πλαίσια των ίδιων πολυεθνικών 
κρατικών σχηματισμών, για μεγάλες ιστορικές περιόδους. Διατυπώνονται επίσης 
ερμηνευτικές προτάσεις για το συγκεκριμένο φαινόμενο και εξετάζονται ειδικότερα 
χαρακτηριστικές εκφάνσεις του, με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η σχετική 
βιβλιογραφία. 
 
Αναφορές: Juan Arcadio Lascaris Comneno, Vision Historica Hispano - Byzantina. Atenas 2011, σ. 
176. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων 
στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 96 σημ. 329, σ. 114 σημ. 
400, σ. 236 σημ. 911. Στ. Καράμπελας, Η λατρεία του αγίου Γεωργίου στον ελλαδικό χώρο. Κομοτηνή 
2016, σ. 22 σημ. 36, σ. 44. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η 
παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 
(διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 385. 
 

360.  «Η ποίηση του σμυριγλιού και ο παραδοσιακός πολιτισμός της 
Νάξου», Ναξιακά 3: 41 (2001-2002), σ. 86-89. 

 
Περίληψη: Με αφορμή σχετικές μελέτες της ναξιακής λαογραφικής βιβλιογραφίας, 
εξετάζεται η σχέση τόσο της σμύριδας και της εμετάλλευσής της, όσο και της λαϊκής και 
λαϊκότροπης ποίησης που αναφέρεται στα ζητήματα αυτά, στον λαϊκό πολιτισμό της Νάξου. 
Πρόκειται για μια σημαντική πτυχή του υλικού βίου και της παραδοσιακής οικονομίας της 
Νάξου, που έχει επιδράσει άμεσα και στον σχηματισμό και την εξέλιξη της σχετικής 
προφορικής και έντυπης ή γραπτής λαϊκής ποίησης, καθώς συστηματικά καταδεικνύεται 
στην παρούσα μελέτη. 
 
Αναδημοσιεύσεις: Τ’ Απεράθου 20: 152 (Ιούλιος – Αύγουστος 2002), σ. 27. 
 

361.  «Αγία Βαρβάρα», στο Αλ. Σαββίδης (επιμ.), Εγκυκλοπαιδικό 
Προσωπογραφικό Λεξικό Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού 4. 
Αθήνα 2002 [στο εξής: ΕΠΛΒΙΠ 4], σ. 178-179. 

https://sites/


 437 

 
362.  «Βασίλειος ο ακρίτης», στο ΕΠΛΒΙΠ 4, σ. 270-272 [σε συνεργασία 

με τον Δ. Κασσαπίδη]. 
 

363.  «Ηochzeit», στο Joh. Irmscher (επιμ.), Lexikon der Byzantinistik 3. 
Amsterdam 1999, εκδ. Ad. Hakkert [στο εξής: LeBy 3]. Amsterdam 
2001, σ. 15. 

 
364.  «Haartracht», στο LeBy 3, σ. 52. 

 
365.  «Heilmittel», στο LeBy 3, σ. 67. 

 
366.  «Eremit», στο LeBy 3, σ. 79. 

 
367.  «Familie», στο Joh. Irmscher (επιμ.), Lexikon der Byzantinistik 4. 

Amsterdam 2002, εκδ. Ad. Hakkert [στο εξής: LeBy 4], σ. 12. 
 

368.  «Namengebung», στο LeBy 4, σ. 78. 
 

369.  «Εραλδική, γενεαλογία και τοπική ταυτότητα: η περίπτωση των 
Δελφινοσήμων της Σάμου», Δελτίον Εραλδικής και Γενεαλογικής 
Εταιρείας Ελλάδος 11 (2001). Πρακτικά Γ΄ Πανελληνίου Συμποσίου 
Γενεαλογικής και Εραλδικής Επιστήμης, σ. 705-710. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η ιδεολογική συγκρότηση της τάξης των 
Δελφινοσήμων, μιας ιδιότυπης περίπτωσης κοινωνικής κάστας, την οποία προσπάθησε να 
προβάλει και να παγιώσει η ηγεμονική διοίκηση της Σάμου, μετά το 1835. Συγκεκριμένα, 
εξετάζεται η χρήση τοπικών παραδόσεων για να θεμελιωθεί η φαντασιακή καταγωγή και 
δομή των ομάδας αυτής, αλλά και οι επιδράσεις αυτών των διαδικασιών στο σχηματισμό της 
τοπικής ταυτότητας των κατοίκων της Σάμου, αφού οι αναμνήσεις και οι ιστορίες για τους 
«Δελφινόσημους» υπάρχουν μέχρι σήμερα στη Σάμο, στην προφορική λαϊκή παράδοση των 
κατοίκων της. Συνεπώς η παρούσα μελέτη αποτελεί συμβολή τόσο στην ιστορία, όσο και 
στην αστική λαογραφία και παράδοση του νησιού και των κατοίκων του. 
 

370.  «Άγιον Όρος και Σάμος», Γρηγόριος ο Παλαμάς 791 (2002), σ. 57-
81. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι σχέσεις της Σάμου και των Σαμίων με τις μονές και τις σκήτες 
του Αγίου Όρους, σε όλα τα δυνατά χρονικά και θεματολογικά επίπεδα, σύμφωνα με το 
υπάρχον αρχειακό και βιβλιογραφικό υλικό, ώστε να διαπιστωθούν και οι τρόποι με τους 
οποίους η αγιορείτικη μοναστική και πνευματική παράδοση επέδρασε στον σχηματισμό και 
την εκδήλωση της λαϊκής θρησκευτικότητας και της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς των κατοίκων του νησιού. Ιδιαίτερα εξετάζονται οι περιπτώσεις Σαμίων που 
μόνασαν στο Άγιον Όρος, όπως αυτοί αναφέρονται στις πηγές, αλλά και η διαχρονική 
εξέλιξη και πορεία των αγιορείτικων μετοχίων του νησιού. 
 

371.  «Η βιβλιοθήκη της Ι. Σκήτης του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον 
Όρος», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας 7 (2001), σ. 107-145. 
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Περίληψη: Καταλογογραφείται επιστημονικά η βιβλιοθήκη των εντύπων βιβλίων, του 
Κυριακού της Ι. Σκήτης του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος, και δημοσιεύονται οι 
τυχόν χειρόγραφες ενθυμίσεις κάθε εντύπου, ως πηγές για την μελέτη της ιστορίας του 
σπουδαίου αυτού μοναστικού καθιδρύματος. Πρόκειται για μια προσπάθεια καταγραφής και 
μελέτης των εκκλησιαστικών και μοναστηριακών βιβλιοθηκών του Αγίου Όρους, η οποία 
συνεχίζεται και σε άλλες συναφείς δημοσιεύσεις, και αποσκοπεί σε μια συνολική 
επιστημονική προσέγγιση και καταγραφή του σχετικού πολιτιστικού πλούτου των μονών και 
των ιερών καθιδρυμάτων του Άθωνος. 
 
Αναφορές: Σ. Α. Πασχαλίδης, Το υμναγιολογικό έργο των Κολλυβάδων. Συμβολή στη μελέτη της 
αγιολογικής γραμματείας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη 2007, σ. 188 σημ.39. 
Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν Μυλωνοπούλου – 
Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα οθωνικά χρόνια 1833 – 
1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. 
 

372.  «Ιδιωτικά αρχεία της Σάμου, 18ος - 20ός αι.», Πρακτικά ΚΒ΄ 
Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Μνήμη Αποστόλου Ε. 
Βακαλοπούλου. Θεσσαλονίκη 2002, σ. 217-234. 

 
Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζονται τα σπουδαιότερα ιδιωτικά αρχεία της 
Σάμου, που περιλαμβάνουν έγγραφα με υλικό όχι μόνο για την ιστορία, αλλά και για τη 
λαογραφία του νησιού. Παρέχονται μάλιστα και επιτομές ορισμένων εγγράφων, από το 1770 
ως το 1835, οπότε και η Σάμος υποτάχθηκε στο καθεστώς της Ηγεμονίας, γεγονός που 
τροποποίησε πολλές από τις παραμέτρους της ζωής στο νησί. Με τον τρόπο αυτό δίνονται 
πληροφορίες στον μελλοντικό ερευνητή, και συστηματοποιείται το ακατάγραφο αλλά και 
πολύτιμο υλικό των αρχείων αυτών, από το οποίο αντλούμε ποικίλες λαογραφικές 
πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στη Σάμο, κατά τα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας 
και της επαναστατικής περιόδου. 
 
Αναφορές: «Δικαιοπρακτικά έγγραφα (contracts). Βόρειες Σποράδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
(North Sporades and East Aegean islands)», www. geocities. ws / ekeid / sol-aegean. html.  
 

373.  «Η ελληνογαλλική συλλογή δημοτικών τραγουδιών του Ιωάννη 
Νικολίτσα (1804-1888)», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), 
Θητεία. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή. Αθήνα 
2002,  σ. 125-136. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται και μελετάται η ανέκδοτη συλλογή ελληνικών δημοτικών 
τραγουδιών, που κατάρτισε ο Αιτωλός λόγιος Ιωάννης Νικολίτσας, μαζί με τις γαλλικές 
μεταφράσεις που συνοδεύουν τα τραγούδια αυτά, ως μικρή συμβολή στην μελέτη της 
ιστορίας των καταγραφών των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, αλλά και της υποδομής 
της συνολικής έκδοσής τους. Πρόκειται για μια άγνωστη μέχρι σήμερα συλλογή, που 
συμπληρώνει την βιβλιογραφία των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών και πλουτίζει τις 
γνώσεις μας για την ιστορία της καταγραφής και της μελέτης τους, ιδίως κατά τον 19ο αιώνα. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 685 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Β. Πούχνερ, «Η έρευνα για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι 1970-2000. Τάσεις – Μέθοδοι 
– Προβληματισμοί», Λαογραφία 40 (2004-2006), σ. 365 σημ. 386. Β. Πούχνερ, «Σαράντα χρόνια 
έρευνας για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό 
τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 381-382 σημ. 385, σ. 471.  
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374.  «Η καθημερινή ζωή στο Άγιο Όρος και τη βυζαντινή Θράκη: 

ομοιότητες και διαφορές στο επίπεδο της βυζαντινής λαογραφίας», 
στον τόμο Άγιον Όρος και Θράκη. Κείμενα δέκα ομιλιών. Κομοτηνή 
2001, εκδ. Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής – Κέντρο Θρακικών 
Μελετών, σ. 59-74. 

 
Περίληψη: Με βάση αρχειακές πηγές και πληροφορίες αγιολογικών κειμένων αγιορειτών 
αγίων, εξετάζονται ορισμένα στοιχεία της καθημερινής αγιορείτικης ζωής, σε σύγκριση με 
ανάλογα στοιχεία από την λαογραφία της βυζαντινής Θράκης, όπως αποτυπώνονται και πάλι 
σε βυζαντινές πηγές που αναφέρονται στην περιοχή. Καταδεικνύονται έτσι τόσο οι 
συνέχειες, όσο και οι ασυνέχειες της αντίστοιχης παράδοσης, στο επίπεδο της ιστορικής 
λαογραφίας. Δεδομένου ότι η ζωή στο Άγιον Όρος παρουσιάζει πολλές και σημαντικές 
περιπτώσεις πολιτισμικών συνεχειών, η παρούσα μελέτη αποτελεί συμβολή στην ιστορική 
διάσταση της αγιορείτικης λαογραφίας. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 97 (2004), σ. 370 [Sp. Troianos] 
 

375. «Η βιβλιοθήκη της Ι. Μονής Προφήτου Ηλιού της Σάμου», Από – 
φωνής. Επιστημονική Επετηρίδα του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 1 (2000-2001), σ. 101-115. 

 
Περίληψη: Καταλογογραφείται επιστημονικά η βιβλιοθήκη των εντύπων βιβλίων, του 
Κυριακού της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού της Σάμου, και δημοσιεύονται οι τυχόν 
χειρόγραφες ενθυμίσεις κάθε εντύπου, ως πηγές για την μελέτη της ιστορίας του σπουδαίου 
αυτού μοναστικού καθιδρύματος, αλλά και της Σάμου, γενικότερα, της εκκλησιαστικής 
ιστορίας και προσωπογραφίας της. Πρόκειται για μια προσπάθεια καταγραφής και μελέτης 
των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών της Σάμου, η οποία συνεχίζεται και σε άλλες συναφείς 
δημοσιεύσεις, και αποσκοπεί σε μια συνολική επιστημονική προσέγγιση και καταγραφή του 
σχετικού πολιτιστικού πλούτου του νησιού. 
 
Αναφορές: Στ. Λαμπάκης, «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιογραφία», Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 52 (2004-2006), σ. 645. Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο 
από την ένωση με το ελληνικό κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 
24 σημ. 39. Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν 
Μυλωνοπούλου – Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα 
οθωνικά χρόνια 1833 – 1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. 
 

376.  «Λαϊκή εκκλησιαστική λιθογλυπτική της Σάμου», Παρνασσός 43 
(2001), σ. 307-328. 

 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή αφορά την λαϊκή εκκλησιαστική λιθογλυπτική της Σάμου, έργα 
της οποίας απαντούν σε ναούς και μονές του νησιού. Με βάση τις επιγραφές τους και 
τεχνοτροπικά κριτήρια τα έργα χρονολογούνται, από τον 16ο ως τον 19ο αι., και διακρίνονται 
εργαστήρια και χέρια τεχνιτών. Επίσης, εξετάζονται οι λιθογλύπτες, τα ονόματα των οποίων 
μνημονεύονται στις επιγραφές των έργων, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τέχνης του 
καθενός. Πρόκειται για μια συμβολή στην μελέτη της λαϊκής τέχνης της Σάμου, αλλά και του 
Ανατολικού Αιγαίου γενικότερα, αφού πολλοί από τους τεχνίτες αυτούς σχετίζονται και με 
άλλα νησιά του Αρχιπελάγους. 
 
Αναφορές: Αλ. Φλωράκης, Η μαρμαρογλυπτική στη Νάξο από το 15ο αιώνα μέχρι σήμερα. Αθήνα 
2014, σ. 32 σημ. 38, σ. 145. 
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377.  «Συμπληρωματικά για τις εκκλησιαστικές επιγραφές της Σάμου», 

Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 99-117. 
 
Περίληψη: Σε συνέχεια της καταγραφής, έκδοσης και μελέτης των εκκλησιαστικών 
επιγραφών της Σάμου, που προηγήθηκε, παρέχονται εδώ ορισμένα συμπληρώματα, από τη 
συνέχιση της επιτόπιας έρευνας στους ναούς και τις μονές της Σάμου. Από τα επιγραφικά 
αυτά δεδομένα εξάγονται πλήθος πληροφορίες σχετικά με την εκκλησιαστική 
προσωπογραφία της Σάμου, τους κληρικούς, τους αγιογράφους και τους τεχνίτες που 
έδρασαν στο νησί, και τελικά σχετικά με την εκκλησιαστική ιστορία του νησιού, που 
αποτελεί αντικείμενο πολλών ερευνών και μελετών ειδικών επιστημόνων, ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 766 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

378.  «Μικρές εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες της Σάμου», Σαμιακές 
Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 155-160 [σε συνεργασία με την Μαρία 
Τριπερίνα]. 

 
Περίληψη: Καταλογογραφούνται και μελετώνται ορισμένες ελάσσονες εκκλησιαστικές 
βιβλιοθήκες ναών και μονών, με την δημοσίευση και των χειρογράφων ενθυμήσεων που 
περιλαμβάνουν, ως συμβολή στην καταγραφή και μελέτη των πηγών για την ιστορία και τον 
πολιτισμό της Σάμου. Πρόκειται για μια προσπάθεια καταγραφής και μελέτης των 
εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών της Σάμου, η οποία συνεχίζεται και σε άλλες συναφείς 
δημοσιεύσεις, και αποσκοπεί σε μια συνολική επιστημονική προσέγγιση και καταγραφή του 
σχετικού πολιτιστικού πλούτου του νησιού, αλλά και της εκκλησιαστικής ιστορίας και 
προσωπογραφίας της Σάμου. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 767 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Ph. Iliou - P. Polemi, «Bibliografia Greiega del Siglo XIX. Catalogo electronico», Benaki 
Museum, Taller del Libro “Filippos Iliou”, www. benaki.gr. Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: 
Πόπη Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν Μυλωνοπούλου – Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 
19ου αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα οθωνικά χρόνια 1833 – 1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. 
Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής 
Τραπέζης. 
 

379.  «Εκκλησιαστική μαρμαρογλυπτική της Σάμου», Σαμιακές 
Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 283-315. 

 
Περίληψη: Με βάση τα σωζόμενα στο νησί έργα εκκλησιαστικής μαρμαρογλυπτικής 
(τέμπλα, προσκυνητάρια, άμβωνες, δεσποτικούς θρόνους κ.λπ.), τα τεχνοτροπικά 
γνωρίσματά τους και τις επιγραφές που φέρουν, εξετάζεται η ανάπτυξη της τέχνης αυτής στη 
Σάμο, τα εγχώρια και τα εισαγόμενα έργα, αλλά και οι μαρμαρογλύπτες που τα 
δημιούργησαν, τα εργαστήρια και η καλλιτεχνική πορεία τους. Πρόκειται για τη συνέχεια 
στη μελέτη των εκκλησιαστικών τεχνών της Σάμου και της λαϊκής τέχνης του νησιού, που 
έχει πραγματοποιηθεί σε σειρά μελετών, και στηρίζεται σε εντατική επιτόπια έρευνα στις 
μονές και τους ναούς της Σάμου, αλλά και στη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και των 
αντίστοιχων αρχειακών τεκμηρίων. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 766 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
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Αναφορές: Αργ. Πετρονώτης, «Μαστόροι, κτίστες και λαϊκοί αρχιτέκτονες στη Σάμο Β΄. Α», στο 
Ίδρυμα Κ. και Μ. Ζημάλη, Καλοκαιρινές Σαμιακές Συναντήσεις. Αθήνα 2004, σ. 102 σημ. 13. 
Υπουργείο Πολιτισμού – 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργος 
Λυκούργου Λογοθέτη. Archaeological Museum Tower of Lykourgos Logothetis. Αθήνα 2008, σ. 120. 
Αργ. Πετρονώτης, «Σωτήρ Σάμον έσωσεν, 1824: Ο ναός Του στο Τηγάνι», Πρακτικά Συνεδρίου «1821, 
Σάμος και Επανάσταση. Ιστορικές προσεγγίσεις». Αθήνα 2011, σ. 330 σημ. 22, σ. 337. 
 

380.  «Η πρόθεση του ναού της οσίας Ματρώνης Καρλοβάσου», 
Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 365-388. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται η ανέκδοτη πρόθεση του ενοριακού ναού του Καρλοβάσου, και 
διατυπώνονται ορισμένες παρατηρήσεις για τα ονόματα που περιλαμβάνει. Πρόκειται για μια 
χαρακτηριστική σαμιακή πρόθεση, οι πληροφορίες και το ονοματολογικό υλικό της οποίας 
συμπληρώνουν τις γνώσεις μας για τα βαπτιστικά ονόματα και τα επώνυμα της περιοχής, 
καθώς και για την λαϊκή θρησκευτικότητα και τις αντίστοιχες πρακτικές της, όπως αυτή 
καταγράφεται στη συγκεκριμένη εκκλησιατσική πηγή. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 767 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

381.  «Τηνιακοί λιθογλύπτες στη Σάμο», Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-
2002), σ. 389-390. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται και σχολιάζονται ορισμένες πληροφορίες για Τηνιακούς 
λιθογλύπτες και μαστόρους της πέτρας, που έδρασαν και δημιούργησαν στη Σάμο, κατά το 
πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Πρόκειται για περιπτώσεις τεχνιτών που εργάστηκαν στο ναό 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πυθαγόρειο, και οι οποίοι μαρτυρούνται από 
επιγραφικά και από αρχειακά τεκμήρια, καθώς και από βιβλιογραφικές ενδείξεις. Έτσι 
συμπληρώνονται οι γνώσεις μας για την ανάπτυξη της μαρμαρογλυπτικής και της 
λιθογλυπτικής στη Σάμο. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 767 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Ευαγγ. Μαυρίκου, «Ο πύργος του Λογοθέτη Λυκούργου: ένα ζωντανό μνημείο», Το Τηγάνι 
24 (2017), σ. 36 σημ. 69, σ. 59. 
 

382.  «Μαρτυρία για πράξεις αδελφοποιΐας στη Σάμο του 19ου αιώνα», 
Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 391-393. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται και μελετώνται αρχειακές πληροφορίες για πράξεις αδελφοποιΐας 
στη Σάμο, και με αφετηρία αυτές ερευνάται ερύτερα η παρουσία του εθίμου αυτού στον 
λαϊκό πολιτισμό του νησιού. Πρόκειται για ένα τελετουργικό έθιμο και κοινωνικές συνέπειες 
και συνιστώσες, που προκάλεσε κατά το παρελθόν την αντίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
και το οποίο μαρτυρείται στα αρχειακά τεκμήρια που εδώ εξετάζονται και στη Σάμο, από την 
οποία δεν διαθέταμε ως σήμερα ανάλογες μαρτυρίες. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 767 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

383.  «Νέες ειδήσεις για τον Σάμιο ιερομόναχο Ισίδωρο Κυριακόπουλο 
(1819-1882)», Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 394-395. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται νέες αρχειακές μαρτυρίες για τον Σάμιο ιερομόναχο και 
ηγούμενο μονών του νησιού Ισίδωρο Κυριακόπουλο, ως συνέχεια και συμπλήρωμα 
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παλαιοτέρων μελετών μου γύρω από την πνευματική προσωπικότητα και το έργο του. 
Πρόκειται για βιογραφικές μαρτυρίες, αλλά και για εργογραφικές πληροφορίες, που 
συμπληρώνουν όσα γνωρίζαμε για την συγκεκριμένη εκκλησιαστική προσωπικότητα και το 
έργο της στη Σάμο, κατά την ηγεμονική περίοδο της ιστορίας του νησιού. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 767 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Συμ. Πασχαλίδης, «Μάρτυρες της κολλυβαδικής παραδόσεως στην Ιερά Μονή 
Ευαγγελισμού Λευκάδος Ικαρίας», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 614 σημ. 4. 
 

384.  «Νέα συμπληρώματα στη σαμιακή βιβλιογραφία (1854-1918)», 
Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 396-397. 

 
Περίληψη: Γίνονται ορισμένες προσθήκες στην σαμιακή βιβλιογραφία των Γ. Ν. Κουρέρη 
και Μ. Α. Βουρλιώτη, με βάση άγνωστα και αβιβλιογράφητα μέχρι σήμερα σαμιακά έντυπα, 
βιβλία, δίφυλλα και μονόφυλλα, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε πληρέστερη γνώση 
για τηη σαμιακή βιβλιογραφία και βιβλιοπαραγωγή. Με βάση τις συμπληρώσεις αυτές 
συμπληρώνονται επίσης και οι γνώσεις μας για την πνευματική, συγγραφική και εκδοτική 
παραγωγή του νησιού, στο β΄ μισό του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 767 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

385.  «Δύο εκκλησιαστικά σαμιακά έγγραφα», Σαμιακές Μελέτες 5 
(2001-2002), σ. 398-400. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται και σχολιάζονται δύο σαμιακά έγγραφα σχετικά με περιουσιακά 
κατάλοιπα μητροπολιτών της Σάμου, ως συμβολή τόσο στην εκκλησιαστική ιστορία, όσο και 
στην μελέτη του παραδοσιακού υλικού βίου των κατοίκων του νησιού. Τα αρχειακά αυτά 
τεκμήρια συμπληρώνουν και τις γνώσεις μας για την εκκλησιαστική ιστορία και 
προσωπογραφία του νησιού, αλλά και για την παραδοσιακή καθημερινότητα στην ηγεμονική 
Σάμο του 19ου αιώνα. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 767 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

386.  «Ένα τευτέρι από της Μυτιληνιούς της Σάμου», Σαμιακές 
Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 401-402. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται και σχολιάζεται ένα τευτέρι με οικογενειακούς λογαριασμούς, 
χρονολογούμενο στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, και προερχόμενο από τους Μυτιληνιούς 
της Σάμου. Με βάση τις αναγραφές του, διατυπώνονται ορισμένες παρατηρήσεις για τον 
υλικό  και επαγγελματικό βίο των Σαμίων, κατά την περίοδο αυτή, αλλά και για τους 
τρόπους κίνησης των κεφαλαίων και για την παραδοσιακή οικονομία του νησιού, στα 
πλαίσια της οικονομικής δομής του χωριού.  
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 767 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

387.  «Η συλλογή του Μιχ. Παπαδημητρίου της Μυτιληνιούς Σάμου», 
Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 403. 
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Περίληψη: Δημοσιεύεται εκτενής κατάλογος μιας σημαντικής ιδιωτικής συλλογής 
εγγράφων, εντύπων βιβλίων και χειρογράφων, τα πλείστα των οποίων έχουν μεγάλη 
σημασία για την μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της Σάμου, κατά τους 18ο και 19ο 
αιώνες. Η ιδιωτική αυτή συλλογή καταλογογραφείται συστηματικά και παρουσιάζονται 
ορισμένα χαρακτηριστικά τμήματά της, ώστε να σχηματιστεί πλήρης άποψη για την αξία και 
τη σημασία των περιεχομένων της. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 767 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

388.  «Η βιβλιοθήκη και το αρχείο του Γρηγορίου Κωνσταντά», 
Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 404-416. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται ο κατάλογος της βιβλιοθήκης και του αρχείου του Σαμίου 
διδασκάλου και μουσικού Γρηγορίου Κωνσταντά, που βρίσκεται στην κατοχή του κ. Μιχ. 
Παπαδημητρίου, στους Μυτιληνιούς της Σάμου, όπου περιλαμβάνονται σπουδαιότητα 
τεκμήρια της ιστορίας και του λαϊκού πολιτισμού του νησιού. Πρόκειται για μια προσπάθεια 
καταγραφής και μελέτης των σημαντικών ιδιωτικών βιβλιοθηκών και αρχείων της Σάμου, η 
οποία συνεχίζεται και σε άλλες συναφείς δημοσιεύσεις, και αποσκοπεί σε μια συνολική 
επιστημονική προσέγγιση και καταγραφή του σχετικού πολιτιστικού πλούτου του νησιού. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 767 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν 
Μυλωνοπούλου – Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα 
οθωνικά χρόνια 1833 – 1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. 
 

389.  «Από το αρχείο και τη βιβλιοθήκη του Γρηγορίου Κωνσταντά», 
Σαμιακές Μελέτες 5 (2001-2002), σ. 417-426. 

 
Περίληψη: Από το αρχείο που καταλογογραφήθηκε παραπάνω (αρ. 387), δημοσιεύονται 
εδώ ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα, ώστε να καταφανεί η σπουδαιότητά του, αλλά και οι 
πληροφορίες τους να καταστούν χρησιμοποιήσιμες από τη σχετική έρευνα. Ας σημειωθεί 
εδώ ότι ο Γρ. Κωνσταντάς, δάσκαλος της βυζαντινής μουσικής, εκπαιδευτικός και δημόσιος 
λειτουργός του νησιού, αποτελεί απολύτως χαρακτηριστική περίπτωση λογίου της 
ηγεμονικής περιόδου της ιστορίας της Σάμου. Μέσα από τα τεκμήρια αυτά σκιαγραφείται 
και η ενδιαφέρουσα προσωπικότητά του. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 767 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν 
Μυλωνοπούλου – Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα 
οθωνικά χρόνια 1833 – 1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. 
 

390.  «Σύμβολα και συμβολισμοί στις ελληνικές παραδοσιακές 
ενδυμασίες», Αρχαιολογία 84 (2002), σ. 37-42. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται τα σύμβολα, οι συμβολισμοί και οι χρήσεις τους στις παραδοσιακές 
ελληνικές φορεσιές, με βάση παραδείγματα που προέρχονται από σαρακατσάνικες ποδιές της 
Θράκης, και διατυπώνονται σχετικές θεωρητικές και ερμηνευτικές παρατηρήσεις. Με βάση 
τη συλλογή σαρακατσάνικων ποδιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης εξετάζονται 
ζητήματα κατασκευής, διακόσμησης και κυρίως συμβολισμών των διακοσμητικών 
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στοιχείων, τα οποία παρατηρούνται στις ποδιές, ως ενδεικτική περίπτωση μελέτης της 
γενικότερης σχέσης μεταξύ συμβόλων και συμβολισμών στην ελληνική παραδοσιακή 
φορεσιά, που είναι καίριο για την κατανόηση και μελέτη της μορφής και της σημασίας της 
ελληνικής παραδοσιακής ενδυματολογίας. 
 
Αναδημοσίευση: www.arcaiologia.gr.  
 
Αναφορές: Ν. Μαχά-Μπιζούμη, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (μέσα 16ου αι. - αρχές 20ού). 
Πολυτυπία και παραλλαγές. Συμβολή στη μελέτη των ενδυματολογικών συστημάτων του Αιγαίου. 
Κομοτηνή  2010 (διδ. διάτρ.: ΔΠΘ), σ. 238. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Λυωνέζικα σιρίτια σε 
σαρακατσάνικα καλτσοσκούτια (τέλη 19ου αιώνα – αρχές 20ού)», Ηχώ των Σαρακατσαναίων 175 
(Απρίλιος – Μάιος - Ιούνιος 2011), σ. 10 σημ. ιν. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, «Η ελληνική κεντητική 
τέχνη (β΄ μισό 17ου αι. - αρχές 20ού): μια απόπειρα ‘ανάγνωσης’ των ιστοριών που αφηγούνται τα 
δημιουργήματά της», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: 
Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 953 σημ. 69. Αρ. Δουλαβέρας, Η 
γυναικεία και η ανδρική ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 211 σημ. 52, σ. 464. Μαρ. 
Βρέλλη-Ζάχου, «Η Σαρακατσάνα, εικόνα και λόγος», Τα Σαρακατσάνικα Χαιρετήματα 41 (2010), σ. 
10. Μ. Γκασούκα – Ζ. Αρβανιτίδου, «Με όχημα τις αρβανίτικες παραδοσιακές ενδυμασίες της Αττικής: 
Υλική δραστηριότητα, ‘ταξικές’ διαιρέσεις και έμφυλες σχέσεις», στον τόμο Ιστορική και Λαογραφική 
Εταιρείας Αττικής, Πρακτικά 10ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής. Αθήνα 2013, σ. 144, 
146, 147. Μ. Βρέλλη-Ζάχου, Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την ένωση (1864-1910). Συμβολή στη 
μελέτη της ιστορικότητας και της κοινωνιολογίας του ενδύματος. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων – γ΄ έκδ.), σ. 253. Κυρ. Τριπολιτσιώτης, Ο γυναικείος περιοδικός τύπος και η ένδυση στην 
Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Η περίπτωση του περιοδικού Γυναίκα (1950-1975) 1. Ιωάννινα 
2015 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 383. Χρ. Θανοπούλου, Το νεοελληνικό μετάλλινο 
φορητό φυλακτό από το 18ο – 20ό αιώνα. Τεχνολογία, μορφές, λαϊκές πίστεις και δοξασίες. 
Αντιπροσωπευτικά δείγματα. Αθήνα 2014 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 32 σημ. 95. Παν. Δαλακούρα, Η 
μουσειακή παρουσία της σαρακατσάνικης ενδυμασίας. Συμβολή στην προσέγγιση, την ερμηνεία και την 
αξιοποίηση των μουσειακών εκθεμάτων. Ιωάννινα 2016 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 236 
σημ. 761, σ. 476. Ξανθ. Φουλίδη, Νέοι ορίζοντες στις ελληνικές λαογραφικές σπουδές: το διαδίκτυο ως 
πεδίο παραγωγής, διάδοσης και εκπαιδευτικής αξιοποίησης του λαϊκού πολιτισμού. Ρόδος 2015 (διδ. 
διατρ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου), σ. 330. Αρχιμ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου, «Τα Άμφια (ιστορία – 
θεολογία)», www. ecclesia.gr / greek / holysynod / committees / liturgical / id. – chrysostomos.pdf, σ. 
10 σημ. 38. Στ. Πισιμίση, Η ελληνική λαϊκή τέχνη στο συγγραφικό έργο της Αγγελικής Χατζημιχάλη και η 
λειτουργία της στο αρχοντικό και μετέπειτα Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική 
Χατζημιχάλη». Αθήνα 2017 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 171. M. Gasouka, «Albanian Female Memories 
in Region of the Attica: Understanding the Relationships and Differences between Genders through the 
Dressing of the Arvanitic Society», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος 
Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour 
of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & 
Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 195. Σπ. Στεργίου, «Η σαρακατσάνικη ποδιά ‘παναγούλα’ της πρώην 
Ανατολικής Ρωμυλίας. Εικαστική προσέγγιση έργων από τη συλλογή του Λαογραφικού Μουσείου 
Σαρακατσάνων (Σέρρες)», Περί Θράκης 7 (2010-2017), σ. 271 σημ. 28, 32, 33, σ. 280 σημ. 38. 
 

391.  «Καθημερινή ζωή και λαογραφική πραγματικότητα στο Άγιον 
Όρος», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 23 
(2002), σ. 221-236. 

 
Περίληψη: Η εξέταση της καθημερινής ζωής στο Άγιον Όρος απασχολεί και την επιστήμη 
της λαογραφίας. Στην μελέτη αυτή, με βάση αρχειακές πηγές και πληροφορίες αγιολογικών 
κειμένων αγιορειτών αγίων, εξετάζονται ορισμένα στοιχεία της καθημερινής αγιορείτικης 
ζωής, σε σύγκριση με ανάλογα στοιχεία από την βυζαντινή λαογραφία, όπως αποτυπώνονται 
και πάλι σε βυζαντινές πηγές που αναφέρονται στην περιοχή. Καταδεικνύονται έτσι τόσο οι 
συνέχειες, όσο και οι ασυνέχειες της αντίστοιχης παράδοσης, δεδομένου ότι η αθωνική 

http://www.arcaiologia.gr/
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λαογραφία παρουσιάζει κατά κύριο λόγο φαινόμενα αντιστάσεων και πολιτισμικών 
συνεχειών, ορισμένες από τις οποίες μπορούν να αναχθούν στην βυζαντινή και 
μεταβυζαντινή περίοδο. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 96 (2003), σ. 834 [J. Signes Codoner] 
 

392.  «Λόγος και κίνηση στο αποκριάτικο δρώμενο Μπουρανί του 
Τυρνάβου της Θεσσαλίας», Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Συνεδρίου 
Λαϊκού Πολιτισμού «Μελωδία – Λόγος – Κίνηση». Σέρρες 2002, σ. 
45-50. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναλυτική αναφορά στον συνδυασμό λόγου και κίνησης, στο σχετικό 
δρώμενο της Καθαρής Δευτέρας, όπως τελείται ακόμη στον Τύρναβο της Λάρισας, και 
διατυπώνονται προτάσεις ερμηνείας του, με βάση τόσο το υπάρχον βιβλιογραφικό και 
αρχειακό υλικό, όσο και σχετική επιτόπια έρευνά του. Με βάση μάλιστα τα δεδομένα αυτά 
διατυπώνονται και παρατηρήσεις για την μελέτη των μορφών της ελληνικής «ερωτικής 
λαογραφίας», η οποία ακόμη δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, από την υπάρχουσα βιβλιογραφία 
μας, δεδομένου ότι τα άσεμνα και βωμολοχικά στοιχεία της λαϊκής παράδοσης συνήθως 
αντιμετωπίζονταν ως απαγορευμένα θέματα για την ελληνική ακαδημαϊκή λαογραφία. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 823 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Π. Σωτήρχου, Ένα δρώμενο ευτεκνίας από τη Θεσσαλία. Το «Μπουρανί» Τυρνάβου. Αθήνα 
2001/02 (μεταπτ. διατρ.), passim. Β. Πούχνερ, Κοινωνιολογική Λαογραφία. Ρόλοι – συμπεριφορές - 
αισθήματα. Αθήνα 2010, σ. 85 σημ. 45. Β. Πούχνερ, «Σάτιρα και ‘πορνογραφία’ στο αποκριάτικο 
τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 225 σημ. 74. 
 

393.  «Обичаят “Джамала” и неговите Балкански измерения», 
Българска Етнология 4 (2001), σ. 54-62. 

 
Περίληψη: Ερευνάται το έθιμο της ζωόμορφης μεταμφίεσης, και μάλιστα της μεταμφίεσης 
με τη μορφή καμήλας, τόσο στην Θράκη, όσο και στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό ευρύτερα, 
και εξετάζεται η βαθύτερη σημασία και ο ουσιαστικός συμβολισμός του εθίμου, ιδίως σε 
παλαιότερες εποχές, πριν την ουσιώδη ανάμειξη του φολκλορισμού, που κυριαρχεί σήμερα 
στην λαϊκή εθιμική ζωή. Έτσι, με βάση το συγκεκριμένο λαϊκό δρώμενο μελετώνται 
ενδιαφέρουσες πτυχές της θρακικής θρησκευτικής λαογραφίας και των μορφών του λαϊκού 
θεάτρου στην περιοχή, και μάλιστα στα πλαίσια του αγροτοκτηνοτροφικού πολιτισμικού 
συστήματος του παραδοσιακού πολιτισμού της Θράκης. Επίσης, διατυπώνονται προτάσεις 
για την ερμηνεία και τη θέση του στην λαϊκή θεατρική παράδοση των λαών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  
 
Σημείωση: Η μελέτη έχει δημοσιευθεί στα βουλγαρικά. Η απόδοση του τίτλου της, συμφωνα με 
την αγγλόφωνη περίληψη που τη συνοδεύει, έχει ως εξής: «The custom of Tzamala and its 
Balkan dimensions», Bălgarska Etnologija 4 (2001), σ. 54-62. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 82 σημ. 274. 
Μαρία – Κλεοπάτρα Λαγκουβάρδου, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες και δοξασίες στον ελλαδικό 
χώρο για τον άγιο Δημήτριο. Κομοτηνή 2016 (πτυχ. εργ.: ΤΙΕ / ΔΠΘ), σ. 21 σημ. 63, σ. 53. W. 
Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, 
Böhlau Verlag, σ. 124 σημ. 431. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, 
Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 
2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 150 σημ. 442. 
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394.  «Όψεις των σχέσεων Σάμου και Μ. Ασίας (19ος - 20ός αι.)», 
Πρακτικά ΣΤ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Ελληνισμό της 
Μικράς Ασίας «Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας από την κλασσική 
αρχαιότητα ως τον εικοστό αιώνα. Πολιτική ιστορία και ιστορία του 
πολιτισμού». Θεσσαλονίκη 2002, σ. 84-92. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται οι σχέσεις της Σάμου και του Μικρασιατικού 
Ελληνισμού, σε ιστορικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο, από τις αρχές του 19ου αιώνα, 
ως και την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και στις εκπαιδευτικές σχέσεις, μέσω των οποίων 
σιαγραφείται το πυκνό δίκτυο των σχέσεων αυτών, που καθόρισαν αποφασιστικά την 
σαμιακή ιστορία και την σαμιακή λαογραφία. Σκιαγραφείται έτσι μια σχέση που υπήρξε 
διαρκής και ζωντανή, παρέχοντας πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για την διαμόρφωση της 
παραδοσιακής καθημερινότητας του νησιού. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 27 σημ. 46. Γ. Χρ. Τσιγάρας, 
«Εκκλησιαστική ζωγραφική στη Σάμο κατά την ηγεμονική περίοδο», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης 
(επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 849 
σημ. 6. 
 

395.  «Οι Θρακιώτες απόδημοι μέσα από τα θρακικά δημοτικά 
τραγούδια της ξενιτιάς», Πρακτικά Β΄ Διαβαλκανικού Συνεδρίου 
«Οι πνευματικές σχέσεις του Ελληνισμού με της βαλκανικούς λαούς». 
Κομοτηνή 2002, σ. 118-129. 

 
Περίληψη: Μέσα από τα σχετικά δημοτικά τραγούδια της Θράκης, εξετάζεται η μορφή του 
Θρακιώτη αποδήμου, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους αυτός εμφανίζεται να δρα και να 
αντιδρά, όπως επίσης και οι λόγοι που εμφανίζονται να τον οδήγησαν στον ξενιτεμό. Με τον 
τρόπο αυτό διερευνάται η θέση της ξενιτιάς και του ξενιτεμού στο σύνολο ιδεών, 
αντιλήψεων και νοοτροπιών, που συναποτελούν τον λαϊκό πολιτισμό της Θράκης. Πρόκειται 
για μια μελέτη των δημοτικών τραγουδιών της ξενιτιάς στην Θράκη, υπό το πρίσμα των 
πρωταγωνιστών τους, όπως αυτοί και η ζωή τους περιγράφονται από τον λαϊκό ποιητή. 
 
Αναφορές: Ana Isabel Fernandez Galvin, Canciones populares neogriegas de muerte en Tracia, 2014 
(διδ. διατρ.: Universidad de Granada), σ. 403. 
 

396.  «Παραστάσεις του Ρήγα στην ελληνική λαϊκή τέχνη», Πρακτικά 
Ημερίδας «Ο παμβαλκάνιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και η 
Δυτική Μακεδονία». Κοζάνη 2002, εκδ. Ινστιτούτο Βιβλίου και 
Ανάγνωσης, σ. 79-90. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες παραστάσεις του Ρήγα Βελεστινλή στην ελληνική λαϊκή 
τέχνη, οι συμβολισμοί που περιλαμβάνουν, και η ιδεολογία με βάση την οποία σχεδιάστηκαν 
και κατασκευάστηκαν, πίσω από την οποία βρίσκεται η σπουδαία θέση του Ρήγα στην 
ελληνική λαϊκή και επαναστατική ιδεολογία. Πρόκειται για μελέτη που αφορά μια πτυχή της 
ελληνικής λαϊκής τέχνης, και αφορά την απεικόνιση από το λαό ιστορικών προσωπικοτήτων, 
που επέδρασαν άμεσα στη συλλογική λαϊκή ζωή και ιδεολογία, κατά τους αιώνες 
διαμόρφωσης της ιδεολογικής και πολιτισμικής ταυτότητας του Νέου Ελληνισμού. 
 
Αναφορές: Γ. Σούρλας, Πύργος Νεμποΐσα. Οι τελευταίες ημέρες του Ρήγα Βελεστινλή και των 
συντρόφων του. Αθήνα 2011, σ. 75 σημ. 36, σ. 205. Δημ. Καραμπερόπουλος, «Ενδεικτική 
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βιβλιογραφία για τον Ρήγα Βελεστινλή κατά έτος», www. karaberopoulos. gr / el / vivlia – gia – ton – 
riga, αρ. 1998 - 85. Μαρ. Καραθανάση, «Επετειακά συνέδρια και ημερίδες: 200 χρόνια από τη 
θανάτωση του Ρήγα», Υπέρεια 6. Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Φέραι – Βελεστίνο – Ρήγας» 
(Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012) 2. Ρήγας (επιμ. Δ. Καραμπερόπουλος), σ. 776. Δημ. 
Καραμπερόπουλος, Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Ρήγα Βελεστινλή (1797 έως 2007). Αθήνα 2007, 
αρ. 1998. 
 

397.  «Πρωτογενές λαογραφικό υλικό της Θράκης», Περί Θράκης. 
Επιστημονική περιοδική έκδοση 2 (2002), σ. 251-270. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται και καταλογογραφείται το ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό 
υλικό από την Θράκη, που βρίσκεται θησαυρισμένο στο «Λαογραφικό Αρχείο» του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ώστε να 
γνωστοποιηθεί στους ερευνητές, και να καταστεί χρησιμοποιήσιμο από τη σχετική 
επιστημονική έρευνα. Η μελέτη αυτή συμπληρώνει τις υπόλοιπες εργασίες υποδομής που 
προηγήθηκαν, ώστε να υπάρξει μια σημαντική βάση για την ανάπτυξη της θρακικής 
λαογραφίας, με βάση και το πρωτογενές λαογραφικό υλικό που έχει θησαυριστεί σε διάφορα 
αρχεία. 
 
Αναφορές: Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, «Λαογραφικά της Γουριάς», Ευεργεσίη. Τόμος χαριστήριος 
στον Π. Ι. Κοντό 2. Αθήνα 2006, σ. 823-824 σημ. 4. Γ. Κούζας, «Πρωτογενές λαογραφικό υλικό από τη 
Σάμο. Η περίπτωση των σαμιακών συλλογών του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014) : Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 37 σημ. 11.  
 

398.  «Η βιβλιοθήκη του Κυριακού στην Ι. Σκήτη Καυσοκαλυβίων του 
Αγίου Όρους», Θεολογία 73 (2002), σ. 601-648. 74 (2003), σ. 63-110 
[σε συνεργασία με τον Στ. Ν. Κεκρίδη]. 

 
Περίληψη: Καταλογογραφείται αναλυτικά η βιβλιοθήκη των παλαιοτύπων και εντύπων 
βιβλίων, που βρίσκεται στο Κυριακό της αγιορείτικης Σκήτης των Καυσοκαλυβίων, μαζί με 
τα σημειώματα και τις ενθυμήσεις που αυτά περιλαμβάνουν, ως μικρή συμβολή στην μελέτη 
της αγιορείτικης ιστορίας. Πρόκειται για μια αξιόλογη αγιορείτικη βιβλιοθήκη, η οποία δεν 
είχε μέχρι την καταλογογράφησή της αξιοποιηθεί επιστημονικά, δεδομένης και της σημασίας 
των μοναχών που έζησαν και έδρασαν στη Σκήτη αυτή, τόσο για την αγιορείτικη ιστορία, 
όσο και για την γενικότερη πνευματική και εκκλησιαστική ιστορία του χώρου της καθ’ ημάς 
Ανατολής, στον οποίο το Άγιον Όρος, αλλά και η Σκήτη των Καυσοκαλυβίων ειδικότερα, 
είχαν πάντοτε πρωταγωνιστικό ρόλο. 
 
Kρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 97 (2004), σ. 288 [Sp. Troianos] 
 
Αναφορές: Στ. Λαμπάκης, «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιογραφία», Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 52 (2004-2006), σ. 645. μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, « Άσκηση και 
λογιότητα στη Σκήτη Καυσοκαλυβίων κατά τον 18ο αιώνα», Παρνασσός 50 (2008), σ. 121 σημ. 12. Τ. 
Κόλιας - Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (επιμ.), Δεκαπέντε χρόνια βυζαντινολογικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα 
(1991-2005). Αθήνα 2008, σ. 147 αρ. 972. Παν. Σκαλτσής, «Η ορθόδοξη λατρεία κατά την 
τουρκοκρατία», Πρακτικά ΙΒ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου ‘Πρόσωπα και σταθμοί, ορόσημα 
στη διαμόρφωση της θείας λατρείας’, Αθήνα 2014, σ. 408 σημ. 40. μοναχός Πατάπιος 
Καυσοκαλυβίτης, «Επιγραφές της Σκήτης Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων», Παρνασσός 52 (2010), σ. 
212-213 σημ. 6. μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, «Ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης και η λόγια 
παράδοση στη Σκήτη Καυσοκαλυβίων κατά τον 18ο αι.», Παρνασσός 53 (2011), σ. 345 σημ. 87, σ. 350 
σημ. 98. Παν. Σκαλτσής, «Η ορθόδοξη λατρεία κατά την τουρκοκρατία», Εκκλησία 90: 4 (2013), σ. 
276 σημ. 40.  
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399.  «Χοροί των Πομάκων της Θράκης», Παράδοση και Τέχνη 68 
(2003), σ. 6-7. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στους παραδοσιακούς λαϊκούς χορούς των Πομάκων της 
Θράκης, ιδιαιτέρως δε εκείνων που κατοικούν στα ορεινά χωριά του νομού Ξάνθης, ως 
μικρή συμβολή στην μελέτη της λαογραφίας και του λαϊκού πολιτισμού τους. Το υλικό της 
μελέτης προέρχεται από το παλαιότερο αρχειακό λαογραφικό υλικό και από επιτόπια έρευνα 
στα χωριά των Πομάκων, και αποσκοπεί στο να θέσει τα δεδομένα ενός σπουδαίου 
ζητήματος της πομακικής λαογραφίας, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει απασχολήσει 
συστηματικά την ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία, αν και είναι σημαντικό για την μελέτη 
της πολιτισμικής ταυτότητας των ορεσίβιων αυτών κατοίκων της Θράκης. 
 
Αναδημοσίευση: www.dance-pandect.gr.   
 

400.  «Όψεις της παραδοσιακής λατρευτικής πρακτικής των κατοίκων 
της Τήλου», Δωδεκανησιακά Χρονικά 17 (2000), σ. 257-279. 

 
Περίληψη: Με βάση αρχειακές πηγές και εντατική επιτόπια έρευνα, ερευνάται η 
παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Τήλου, κυρίως όσον αφορά τα 
πανηγύρια τους, και μάλιστα το πανηγύρι της μονής του αγίου Παντελεήμονα, και τις 
οικονομικές σχέσεις που συνδέουν τον πιστό με την ενορία του. Τα δεδομένα της έρευνας 
συνδυάζονται με τις πληροφορίες της βιβλιογραφίας και με συγκριτικά δεδομένα άλλων 
ελληνικών νησιών, ώστε να σχηματιστεί μια πλήρης κατά το δυνατόν εικόνα της 
θρησκευτικής λαογραφίας του νησιού, στο οποίο λόγω συνθηκών διασώζονται σημαντικά 
στοιχεία από την ελληνική παραδοσιακή καθημερινότητα. 
 
Αναφορές: Χ. Μ. Κουτελάκης, Τήλος νήσος: Άρωμα Αμαράκινο. Η ιστορία του νησιού και των 
ανθρώπων του - εξιστόρηση δια παραθεμάτων και τεκμηρίων 1. Αθήνα 2008, σ. 27. Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», 
στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο 
του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 136, σημ. 2. 
 

401.  «Λαογραφικά των Παξών. Με αφορμή μια νέα έκδοση 
παλαιότερου λαογραφικού υλικού», Επτανησιακά Φύλλα 23 (2003), 
σ. 282-286. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά η έκδοση των λαογραφικών των Παξών, που αποτελεί 
δημοσίευση παλαιάς λαογραφικής αποστολής στο νησί του καθηγητή Δημ. Σ. Λουκάτου, η 
οποία φυλάσσεται στο Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών, και 
διατυπώνονται, με την ευκαιρία αυτή, παρατηρήσεις για την αξία του υλικού που παρέχουν 
οι παλαιότερες συλλογές λαογραφικού υλικού. Πρόκειται για αρχειακό υλικό που τώρα 
προσφέρεται ευρύτερα στην έρευνα, γεγονός που δίνει αφορμή και για μια ευρύτερη 
θεώρηση του καταγραφικού και συλλεκτικού έργου του Λουκάτου, ως συμβολή στην 
διερεύνηση και της ιστορίας της ελληνικής ακαδημαϊκής λαογραφίας. 
 

402.  «Μια περίπτωση τρυποπεράσματος από το Σιδηρόκαστρο», 
Σερραϊκά Ανάλεκτα 3 (2001), σ. 267-270. 

 
Περίληψη: Μελετάται μία περίπτωση τρυποπεράσματος από το Σιδηρόκαστρο των Σερρών, 
και εντάσεται στην γενικότερη ελληνική παράδοση των θεραπευτικών τρυποπερασμάτων, 
όπως αυτά έχουν αναλυτικά μελετηθεί από τη σχετική λαογραφική βιβλιογραφία μας, η 
οποία ωστόσο δεν έχει μέχρι σήμερα ασχοληθεί και με την ενδιαφέρουσα και ομοειδή των 

http://www.dance-pandect.gr/
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υπολοίπων περίπτωση του Σιδηροκάστρου. Πρόκειται για τελετουργικές πρακτικές, που 
συχνά συνδέονται με την αγιολατρία, και αποσκοπούν στην επίτευξη θαυματουργικής ίασης 
για όσους τις επιτελούν, συνεχίζοντας αρχέγονες αντιλήψεις, νοοτροπίες και εθιμικές 
συμπεριφορές των λαϊκών ανθρώπων. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 783 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 132 σημ. 489. 
Παν. Βελτανισιάν, Η ταυτότητα της Σαλαμίνας από τα τέλη του 17ου αιώνα έως και τα μέσα του 19ου 
αιώνα. Μια ιστορική και λαογραφική προσέγγιση μέσα από δικαιοπρακτικά έγγραφα αρχείων, 
προφορικές παραδόσεις, περιηγητικά κείμενα και άλλες πρωτογενείς πηγές. Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 608. 
 

403.  «Ιστορικά της Σκήτης του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον 
Όρος», Γρηγόριος ο Παλαμάς 796 (2003), σ. 55-67. 

 
Περίληψη: Με βάση αρχειακές πηγές εξετάζεται η ιστορία και η διαχρονική πορεία της 
Σκήτης του αγίου Παντελεήμονος, στο Άγιον Όρος, οι διαδοχή των κατά καιρούς δικαίων 
και οι υποθέσεις που απασχόλησαν τους μοναχούς, σχετικά τόσο με πνευματικά, όσο και με 
πρακτικά ζητήματα της καθημερινής ζωής τους, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γραφεί 
συστηματικά και αναλυτικά η ιστορία του αθωνικού αυτού ιερού καθιδρύματος. Τα 
παρουσιαζόμενα εδώ αρχειακά τεκμήρια δίνουν μια σχεδόν πλήρη εικόνα της ιστορίας του 
αθωνικού αυτού καθιδρύματος, στο οποίο μόνασαν σημαντικές μορφές του αγιορείτικου 
μοναχισμού. 
 

404.  «Rigas Fereos and the Greek folk art», στο Ратко Нешковић-
Миодраг Стоjановић (Отговорни уредник), ЗБОРНИК «РИГА 
ВЕЛЕСТИНАЦ И БАЛКАНСКИ НАРОДИ». Београд 2003 / M. 
Stojanovitch (επιμ.), Rigas Velestinlis and the Balkan peoples. 
Beograd 2003 (Филолошки Факултет Универзитета у Београду), 
σ. 251-260. 

 
Περίληψη: Στην εργασία αυτή, και σε συνέχεια προηγούμενης μελέτης, εξετάζονται 
ορισμένες παραστάσεις του Ρήγα Βελεστινλή στην ελληνική λαϊκή τέχνη, οι συμβολισμοί 
που περιλαμβάνουν, και η ιδεολογία με βάση την οποία σχεδιάστηκαν και 
κατασκευάστηκαν,  πίσω από την οποία βρίσκεται η σπουδαία θέση του Ρήγα στην ελληνική 
λαϊκή και επαναστατική ιδεολογία. Δίνεται έτσι η ευκαιρία να διατυπωθούν ορισμένα 
συμπεράσματα για τις ιδεολογικές βάσεις και συνισταμένες της ελληνικής λαϊκής τέχνης, 
κυρίως με την μορφή της απεικόνισης σημαντικών προσωπικοτήτων, η παρουσία και το έργο 
των οποίων επέδρασαν άμεσα στην ιδεολογική συγκρότηση του Νέου Ελληνισμού. 
 
Αναφορές: Δημ. Καραμπερόπουλος, Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Ρήγα Βελεστινλή. Αθήνα-
Βελεστίνο 2007, σ. 44 αρ. 336. Δημ. Καραμπερόπουλος, «Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Ρήγα 
Βελεστινλή κατά έτος», www. karaberopoulos. gr / el / vivlia – gia – ton – riga, αρ. 1998 - 85. 
 

405.  «Το θρησκευτικό στοιχείο στις παροιμίες των βαλκανικών λαών», 
Βαλκανικά Σύμμεικτα 11 (1999-2000), σ. 9-23. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ παροιμίες των βαλκανικών λαών που σχετίζονται με τις 
θρησκευτικές αντιλήψεις και νοοτροπίες των λαών αυτών, με την παραδοσιακή θρησκευτική 
τους συμπεριφορά και τον εθιμικό τους πλούτο. Οι παροιμίες κατατάσσονται κατά 
κατηγορίες, ανάλογα με το περιεχόμενο και το νόημά τους (παροιμίες για τον Θεό, για τους 
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αγίους και τη σχέση τους με τους ανθρώπους, για το κακό και τον διάβολο, για το ναό και τη 
λατρεία, για τους ιερείς και τους θρησκευτικούς λειτουργούς, για υπερφυσικά φαινόμενα και 
την πίστη και για τη στάση του ανθρώπου απέναντι στη θρησκεία) και διατυπώνονται 
νοηματικές και τυπολογικές παρατηρήσεις του εξεταζόμενου παροιμιακού υλικού. 
 
Σημείωση: Η μελέτη αυτή έχει δημοσιευθεί, με μικρές αλλαγές και βελτιώσεις, και στα αγγλικά, 
ως: «Τhe proverbs and the traditional religious attitude in the traditional folk culture of the Balkan 
people», Études Balkaniques 3-4 (1998), σ. 178-185. 
 
Αναφορές: Ιλ. Ζάρρα, «Η θεραπεία της αυτοκράτειρας Ζωής», Βαλκανικά Σύμμεικτα 11 (1999-2000), 
σ. 39, σ. 40. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 965. 
 

406.  «Σάμος και Οικουμενικό Πατριαρχείο (1585-1900)», Πρακτικά 
ΚΓ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη 2003, σ. 107-
134. 

 
Περίληψη: Με βάση τα σχετικά με την Σάμο και την Εκκλησία της έγγραφα του 
Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου, κατάλογος των οποίων με σύντομες επιτομές παρέχεται στο 
τέλος της μελέτης, εξετάζονται οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Ιερά 
Μητρόπολη του νησιού, από το 1585 ως το 1900, με ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά σε 
ορισμένες μορφές και σε συγκεκριμένα γεγονότα της ιστορικής αυτής περιόδου, που 
παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Πρόκειται για την μελέτη ενός σημαντικού και 
ανέκδοτου αρχειακού υλικού, το οποίο διαφωτίζει πολλές και σημαντικές πτυχές της τοπικής 
εκκλησιαστικής ιστορίας και προσωπογραφίας. 
 
Αναφορές: Αρχιμ. Ευάγγελος Στ. Υφαντίδης, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πολιτικές Δυνάμεις. Από 
τη συνδιάσκεψη της Λωζάννης έως την εκλογή του Πατριάρχη Βασιλείου Γ΄. Καβάλα – Βενετία 2014 
(διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 36 σημ. 1, σ. 513. Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το 
Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης 
(επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 270 
σημ. 13, σ. 271 σημ. 16. 
 

407.  «Μαρμάρινα καμπαναριά της Σάμου», Παρνασσός 44 (2002), σ. 
267-296. 

 
Περίληψη: Περιγράφονται, μελετώνται και σχολιάζονται τα πολλά και ενδιαφέροντα 
μαρμάρινα καμπαναριά της Σάμου, και με βάση το υλικό που προσφέρουν, τις επιγραφές και 
τα μορφολογικά στοιχεία τους, μελετάται και η παρουσία και δράση των αντιστοίχων 
παραδοσιακών μαστόρων στον λαϊκό πολιτισμό και στην λαϊκή τέχνη της Σάμου. Πρόκειται 
για μια συμπλήρωση των σχετικών με την εκκλησιαστική μαρμαρογλυπτική του νησιού που 
προηγήθηκαν, με βάση εντατική και συστηματική επιτόπια έρευνα και καταγραφή στους 
ναούς και τις μονές του νησιού, αλλά και των σχετικών με την εκκλησιαστική και τη λαϊκή 
τέχνη της Σάμου, που έχει καταγραφεί και μελετηθεί συστηματικά, στα πλαίσια των 
σαμιακών σπουδών. 
 

408.  «Ναξιακή παραλλαγή του δημοτικού τραγουδιού για την 
Αχόρταγη σύζυγο», στο Ι. Κ. Προμπονάς – Στ. Ψαράς (επιμ.), 
Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των 
αιώνων». Αθήνα 2003, σ. 463-473. 
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Περίληψη: Με αφορμή μια παραλλαγή του σατιρικού δημοτικού τραγουδιού για την 
Αχόρταγη Σύζυγο από τη Νάξο, και σε συνέχεια της προσπάθειας για την συνολική μελέτη 
και έκδοση του δημοτικού αυτού τραγουδιού, συγκεντρώνονται οι δημοσιευμένες και 
αδημοσίευτες παραλλαγές του, από ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, και διατυπώνονται 
παρατηρήσεις για το βασικό μοτίβο του τραγουδιού, τη σχέση του με άλλα είδη του έντεχνου 
λαϊκού λόγου, και την καταγωγή του. Πρόκειται για μια τυπολογική και μορφολογική μελέτη 
ενός σατιρικού αποκριάτικου ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, που προωθεί όχι μόνο τη 
μελέτη του, αλλά και την σπουδή των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, γενικότερα. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 827 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

409.  «Αγροτικά έθιμα λαϊκής λατρείας στον παραδοσιακό πολιτισμό 
της Καρπάθου», στο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Πρακτικά Β΄ 
Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας «Κάρπαθος και 
Λαογραφία». Αθήνα 2003, σ. 87-97. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται έθιμα της λαϊκής λατρείας της Καρπάθου που 
σχετίζονται με την αγροτική ζωή και την γεωργική παραγωγή του νησιού. Με βάση τα έθιμα 
αυτά, διατυπώνονται παρατηρήσεις για την σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την λαϊκή 
θρησκευτικότητα και για τον συνειρμικό τρόπο σκέψης του λαού, που αποτελεί 
ολοκληρωμένο σύστημα, στα πλαίσια του οποίου εξηγούνται και φωτίζονται τα έθιμα αυτά, 
που εκ πρώτης όψεως φαντάζουν ασύνδετα – ακόμη και παράλογα – στα μάτια του 
σημερινού αστού. Μελετώνται εδώ στοιχεία καρπαθιακής λαϊκής θρησκευτικότητας, 
προερχόμενα κυρίως από παλαιότερες επιτόπιες καταγραφές, σε μια προσπάθεια συνολικής 
μελέτης της θρησκευτικής λαογραφίας του νησιού. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 830-831 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Th. B. Edwards, «Το ανέγλειμμα. Παραλλαγές από τη Μεγάλη Βρεταννία και Ιρλανδία και 
άλλοι τρόποι που μολύνονται και αλλοιώνονται οι τροφές της λαϊκές δοξασίες», στο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης (επιμ.), Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας «Κάρπαθος και 
Λαογραφία». Αθήνα 2008, σ. 554. Ανθή Απ. Σαχά, «Συμβολή στη μελέτη των αγιο-γεωργικών και 
κτηνοτροφικών οροσήμων της Νάξου», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης - Παν. Τζουμέρκας (επιμ.), 
Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη 1. Αλεξάνδρεια 2008, σ. 501 σημ. 2, 
σ. 512 σημ. 44. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 108 σημ. 367, σ. 
197 σημ. 765, σ. 221 σημ. 849, σ. 253 σημ. 970. Β. Πούχνερ, Κάρπαθος. Το νησί της ποίησης και της 
επιστήμης. Αθήνα 2017, σ. 115. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, 
Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 
2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 371. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη 
του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  
Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 137 σημ. 4. π. 
Θωμάς Ανδρέου, Η λατρευτική τιμή των νεομαρτύρων στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. 
Κομοτηνή 2018 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 100 σημ. 345, σ. 258 σημ. 269. 
 

410.  «Το αμπέλι και το κρασί στον παραδοσιακό πολιτισμό της 
Αιγείρου του νομού Ροδόπης», Θρακικά 60 / 13 (2001-2002), σ. 213-
228. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοπαραγωγή στην Αίγειρο της 
Ροδόπης, η οποία αναπτύχθηκε από τους Θρακιώτες πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας 
που εγκαταστάθηκαν εδώ, και οι επιπτώσεις τους τόσο στην παραδοσιακή θρησκευτική 
συμπεριφορά, όσο και στην κοινωνική συγκρότηση της τοπικής λαϊκής κοινωνίας. Στην 
παρούσα μελέτη συνδέονται τα δεδομένα του υλικού με τον πνευματικό βίο του λαού, 
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δεδομένου ότι στην περίπτωση της αμπελοκαλλιέργειας αυτά συσχετίζονται, και εξετάζονται 
οι τρόποι με τους οποίους το αμπέλι και το κρασί διατρέχουν ολόκληρο το παραδοσιακό 
πολιτισμικό σύστημα των κατοίκων της περιοχής. 
 
Αναφορές: Μ. Σέργης – Γ. Κ. Παπάζογλου, «Λαογραφικά νομού Ροδόπης», στο Γ. Κ. Παπάζογλου 
(εκδ.), Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Λαογραφικό Οδοιπορικό. Κομοτηνή 2008, έκδ. Γενικής 
Γραμματείας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σ. 135. W. Puchner, Performanz und 
Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 128 
σημ. 443. 
 

411.  «Το Μπουρανί του Τυρνάβου και τα θεσσαλικά λαϊκά δρώμενα», 
Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Λαρισαϊκών Σπουδών «Η Λάρισα: όψεις της 
ιστορίας της περιοχής». Λάρισα 2002, σ. 301-307. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται το λαϊκό δρώμενο «Μπουρανί», σε σχέση με τα 
υπόλοιπα γονιμικά δρώμενα του θεσσαλικού λαϊκού πολιτισμού. Γίνεται αναλυτική αναφορά 
στον συνδυασμό λόγου και κίνησης, στο σχετικό δρώμενο της Καθαρής Δευτέρας, όπως 
τελείται ακόμη στον Τύρναβο της Λάρισας, και διατυπώνονται προτάσεις ερμηνείας του, με 
βάση τόσο το υπάρχον βιβλιογραφικό και αρχειακό υλικό, όσο και σχετική επιτόπια έρευνά 
του. Τελικά, διατυπώνονται και προτάσεις για την συνέχιση της ερευνητικής αυτής 
προσπάθειας, αλλά και για την ένταξη του συγκεκριμένου δρωμένου στον εθιμικό βίο και 
στο λαϊκό τελετουργικό θέατρο των Θεσσαλών. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 824 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Π. Σωτήρχου, Ένα δρώμενο ευτεκνίας από τη Θεσσαλία. Το «Μπουρανί» Τυρνάβου. Αθήνα 
2001/02 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), passim. Λίνα Μουσιώνη, Τα τυποβαφικά εργαστήρια του Τυρνάβου 
19ος – 20ός αι. 1. Αθήνα 2004 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 210. 
 

412.  «Ιγνάτιος ο διδάσκαλος: ένας Κυθήριος λαϊκός ποιητής (α΄ μισό 
του 19ου αι.)», Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Κυθηραϊκών 
Μελετών 2. Ιστορία – πολιτισμός – περιβάλλον. Κύθηρα 2003, σ. 
135-151. 

 
Περίληψη: Μελετάται η μορφή, η εκκλησιαστική σταδιοδρομία και η πνευματική προσφορά 
ενός ιερομονάχου από τα Κύθηρα, που έδρασε στην επαναστατική Σάμο, και ο οποίος άφησε 
σπουδαίο λαϊκό ποιητικό έργο, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, και μάλιστα ο αδελφός 
του Θεοδόσιος, ο οποίος υπήρξε Αρχιεπίσκοπος Σάμου και Ικαρίας. Πρόκειται για την πρώτη 
συστηματική βιογραφία του, που συνδυάζεται και με την αποτίμηση της ποιητικής και 
εθνικής προσφοράς του στο νησί, δεδομένου ότι υπήρξε δάσκαλός, ηγούμενος της μονής 
Ζωοδόχου Πηγής αλλά και λαϊκός θρησκευτικός ποιητής και εθνεγέρτης, και βρήκε 
μαρτυρικό θάνατο από τους Τούρκους, κατά τη διάρκεια μιας επαναστατικής κίνησης της 
εποχής.  
 
Αναφορές: Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, «Λόγιοι επίσκοποι και κληρικοί της Σάμου 
κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας», Μνημοσύνη 19 (2013). Πρακτικά Συνεδρίου «Λόγιοι της 
Τουρκοκρατίας», σ. 46 σημ. 15. 
 

413.  «Κοινά στοιχεία στον παραδοσιακό πολιτισμό των βαλκανικών 
λαών», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 24 
(2003), σ. 241-256. 
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Περίληψη: Με βάση παραδείγματα τόσο από τον υλικό και τον κοινωνικό, όσο και από τον 
πνευματικό πολιτισμό, ιδιαίτερα μάλιστα από τον τομέα της θρησκευτικής λαογραφίας, των 
βαλκανικών λαών, διατυπώνονται συγκριτικές παρατηρήσεις, ώστε να διευκρινιστεί και να 
πιστοποιηθεί η συμβολή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού στην διαμόρφωση της 
λαογραφικής παράδοσης των λαών, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Πρόκειται για μια συγκριτική λαογραφική μελέτη, με βάση τη σχετική ελληνική και ξένη 
βιβλιογραφία, που καταδεικνύει και τη σημασία του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού στην 
ευρύτερη πολιτισμική σύνθεση των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
 
Αναφορές: Αικ. Μύτουλα, Η νεοελληνική παροιμία. Συγχρονική και διαχρονική προσέγγιση. 
Θεσσαλονίκη 2005 (διδ. διατρ.: ΑΠΘ), σ. 6 και Θεσσαλονίκη 2006 (β΄ έκδ.), σ. 12. Στ. Λαμπάκης, 
«Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιογραφία», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 52 (2004-
2006), σ. 633. Εv. Albanidis - D. Goulimaris - V. Serbezis, «Organization of Folk Athletic Games in 
Thrace», Folklore 40 (2002), σ. 100. Ν. Κόκκας, «Η μορφή του Νασραντίν Χότζα στις ευτράπελες 
διηγήσεις των Πομάκων», στον τόμο Δημ. Μαυρίδης – Αρχιμ. π. Σωφρόνιος Γκουτζίνης, Επιστημονική 
Ημερίδα Λαογραφίας και Ιστορίας «Επτά εισηγήσεις από τη θεματολογία του ‘παραδοσιακού’ και του 
‘νεωτερικού’ (ειδικότερα του popular) λαϊκού, Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (Ξάνθη, 21 
Φεβρουαρίου 2014). Ξάνθη 2014, σ. 80 σημ. 6, σ. 96. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του 
ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 
2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 109 σημ. 368, σ. 197-198 σημ. 766, σ. 275 σημ. 1019. Γαρ. Θεοδωρίδου, 
«Οι τελετουργικές τροφές ως σύστημα ανταλλαγών στον λαϊκό πολιτισμό: Η ‘κίνησή’ τους ανάμεσα 
στους Ορθοδόξους Χριστιανούς στην κοινωνία της Ξάνθης (1920-2000)», στον τόμο Δημ. Μαυρίδης – 
Αρχιμ. π. Σωφρόνιος Γκουτζίνης, Επιστημονική Ημερίδα Λαογραφίας και Ιστορίας «Επτά εισηγήσεις 
από τη θεματολογία του ‘παραδοσιακού’ και του ‘νεωτερικού’ (ειδικότερα του popular) λαϊκού, Ίδρυμα 
Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (Ξάνθη, 21 Φεβρουαρίου 2014). Ξάνθη 2014, σ. 123 σημ. 66, σ. 126. 
Ν. Κόκκας, «Συγκριτική προσέγγιση της ελληνικής και πομακικής παροιμιολογίας», Ελληνική Διεθνής 
Γλώσσα 96-97 (2014). Αφιέρωμα στους Πομάκους, σ. 105 (ηλεκτρονική έκδοση – ανάρτηση 
www.odeg.gr) [= στον τόμο Θεοφ. Μαλκίδης (επιμ.), Θράκη. Μουσουλμανικές μειονότητες, Πομάκοι, 
εκπαίδευση και πολιτική. Ξάνθη 2015, σ. 187]. Ev. Albanidis, «Traditional wrestling in Thrace», 
International Journal of Wrestling Science 2: 2 (2012), σ. 59. Χρ. Μάρκου – Μ. Αλμπάνης – Εμ. 
Μπουρουτζή, «Επεξηγηματικά σχόλια στα πομακικά κείμενα», Ερευνητικό Πρόγραμμα «Βελτίωση 
των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη» (ΕΟΧ 
GR07 / 3768) – Υποέργο 02 «Γλωσσολογική έρευνα, αποτίμηση και διάχυση αποτελεσμάτων», ΠΕ1: 
Γλωσσολογική έρευνα – Παραδοτέο Π.1.4: Συνοδευτικό επεξηγηματικό υλικό, σ. 95. Παντελεήμων 
Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων 
της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 68 σημ. 169, σ. 123 
σημ. 353. 
 

414.  «Προσωπογραφικά σημειώματα για τον Ιγνάτιο Φραγκόπουλο», 
Επτανησιακά Φύλλα 23: 5-6 (2003), σ. 979-982. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται και σχολιάζονται ορισμένα νέα στοιχεία για τον ιερομόναχο 
Ιγνάτιο και την οικογέναιά του, η οποία κινήθηκε από τη Ζάκυνθο στα Κύθηρα και από εκεί 
στη Σάμο, όπου και κυρίως έδρασε ο ιερομόναχος και λαϊκός ποιητής Ιγνάτιος, ο οποίος 
έδρασε στην επαναστατική Σάμο, και ο οποίος άφησε σπουδαίο λαϊκό ποιητικό έργο, τόσο ο 
ίδιος όσο και η οικογένειά του, και μάλιστα ο αδελφός του Θεοδόσιος, ο οποίος υπήρξε 
Αρχιεπίσκοπος Σάμου και Ικαρίας. Πρόκειται για μια συστηματική προσωπογραφική μελέτη, 
που συνδυάζεται και με την αποτίμηση της ποιητικής και εθνικής προσφοράς του στο νησί, 
δεδομένου ότι υπήρξε δάσκαλός, ηγούμενος της μονής Ζωοδόχου Πηγής αλλά και λαϊκός 
θρησκευτικός ποιητής και εθνεγέρτης, και βρήκε μαρτυρικό θάνατο από τους Τούρκους. 
 
Αναφορές: Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, «Λόγιοι επίσκοποι και κληρικοί της Σάμου 
κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας», Μνημοσύνη 19 (2013). Πρακτικά Συνεδρίου «Λόγιοι της 
Τουρκοκρατίας», σ. 46 σημ. 15. 
 

http://www.odeg.gr/
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415.  «Εισαγωγικά: Χρονικό του Συνεδρίου Η Σάμος κατά τον 20ό 
αιώνα», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004). Πρακτικά Συνεδρίου «Η 
Σάμος κατά τον 20ό αιώνα», σ. 9-14. 

 
Περίληψη: Αναφέρονται τα σχετικά με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την σύγκληση και τις 
εργασίες του συνεδρίου αυτού, που ήρθε να προστεθεί στην μακρά σειρά των σχετικών 
επιστημονικών διοργανώσεων, με θέμα την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου, κατά την 
μεταβυζαντινή εποχή και εξής. Το συνέδριο αυτό εντάσσεται σε μια σειρά σχετικών με τη 
Σάμο, την ιστορία και τον πολιτισμό της συνεδρίων και συμποσίων, τα οποία οργανώθηκαν 
στο πλαίσιο του κινήματος των σαμιακών σπουδών, και του οποίου τα εκτενή πρακτικά 
περιλαμβάνονται στον τόμο, τον οποίο προλογίζει το σημείωμα αυτό. 
 

416.  «Ο παραδοσιακός πολιτισμός της Σάμου κατά τον 20ό αιώνα», 
Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004). Πρακτικά Συνεδρίου «Η Σάμος 
κατά τον 20ό αιώνα», σ. 193-208. 

 
Περίληψη: Με βάση ορισμένες χαρακτηριστικές όψεις του σύγχρονού μας παραδοσιακού 
πολιτισμού της Σάμου διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για τις κύριες εκδηλώσεις της 
νεωτερικής σαμιακής λαογραφίας, αλλά και για την σύνδεση ανάμεσα στα λαογραφικά 
φαινόμενα και τις δημογραφικές αλλαγές, σε μια νησιωτική παραδοσιακή κοινότητα. 
Πρόκειται για μια ερμηνευτική προσέγγιση των κύριων μορφών της σαμιακής λαογραφίας, 
με βάση το διαθέσιμο αρχειακό υλικό και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, με συνεξέταση και 
των παραμέτρων, κυρίως των πληθυσμιακών μεγεθών και κινήσεων, που προσδιορίζουν την 
παραδοσιακή καθημερινότητα στο νησί. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 768 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Ν. Διονυσόπουλος (επιμ.), Η Σάμος στις 78 στροφές. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1918-1958. 
Αθήνα 2009, σ. 173. Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, «Η γυναικεία σαμιακή ενδυμασία (β΄ μισό 19ου - αρχές 
20ού αιώνα): Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας των τοπικών ενδυματολογικών συστημάτων», 
στον τόμο Σοφία Χανδακά (επιμ.), Λαϊκή τέχνη. Νέα ευρήματα – Νέες ερμηνείες. Πρακτικά συνεδρίου 
προς τιμήν της Πόπης Ζώρα (2-5 Νοεμβρίου 2006). Αθήνα 2015, σ. 68. P. Thanailaki, Gender 
Inequalities in Rural European Communities during 19th and early 20th century. A Historical 
Perspective. Cham, Switzerland 2018 (εκδ. Springer), σ. 121. 
 

417.  «Λαογραφική Βιβλιογραφία της Σάμου. Συμβολή τέταρτη», 
Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 361-420. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για συμβολή στη σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία, όπου 
αναφέρεται και το ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, πανεπιστημιακών αρχείων και 
ερευνητικών κέντρων, που προέρχεται από τη Σάμο. Τα βιβλιογραφικά λήμματα 
συνοδεύονται από θεματολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε να μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν από της ερευνητές, ενώ έχουν αποδελτιωθεί συστηματικά και οι 
λαογραφικές αναφορές του τοπικού τύπου. Η συγκέντρωση της λαογραφικής βιβλιογραφίας 
του νησιού συνεχίζεται, ώστε η προσπάθεια αυτή να συμπληρωθεί με νεότερες προσθήκες 
και αναφορές, για να αποτελέσουν οι βιβλιογραφίες αυτές βασικό επιστημονικό εργαλείο του 
λαογράφου που θα θελήσει να ασχοληθεί με ζητήματα σαμιακής λαογραφίας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 768 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο 
Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 526. 
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418.  «Σαμιώτες στη Σκύρο», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 427-
428. 

 
Περίληψη: Συγκεντρώνονται και μελετώνται μαρτυρίες για Σαμιώτες που έζησαν και 
έδρασαν στη Σκύρο, αναφερόμενες στις σχετικές, κατά κανόνα δικαιοπρακτικές, πηγές της 
ιστορίας του νησιού. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνονται τα σχετικά με την σαμιακή 
αποδημία και την επέκταση Σαμίων και σε άλλα νησιά του Αιγαίου πελάγους, αλλά και τα 
σχετικά με την σαμιακή εκκλησιαστική προσωπογραφία, δεδομένης της ιερατικής ιδιότητας 
ορισμένων από τους αναφερόμενους. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 768 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

419.  «Αναφορές Ιησουϊτών στη Σάμο», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-
2004), σ. 429-433. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται και μελετώνται αναφορές Ιησουϊτών ιερωμένων στη Σάμο, την 
ιστορία και τον πολιτισμό της, και αξιολογούνται συγκριτικά οι πληροφορίες που παρέχουν 
για την ιστορική πορεία του νησιού και των κατοίκων του. Πρόκειται για υλικό που μέχρι 
σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, αν και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την 
ιστορία και την τοπογραφία του νησιού, οι οποίες εδώ μελετώνται συγκριτικά, με βάση τα 
δεδομένα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 768 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

420.  «Η Σάμος στον καιρό των κουρσάρων», Σαμιακές Μελέτες 6 
(2003-2004), σ. 434-439. 

 
Περίληψη: Από τις υπάρχουσες πηγές και τη σχετική βιβλιογραφία απομονώνονται 
αναφορές σε πειρατικές επιδρομές στη Σάμο, καθώς και στην δράση πειρατών στο νησί και 
στην ευρύτερη περιοχή του, ως μικρή συμβολή στην ανάδειξη των πηγών της νεώτερης 
σαμιακής ιστορίας. Και πάλι χρησιμοποιούνται ελάχιστα γνωστές πηγές για την 
συμπλήρωση όσων γνωρίζουμε σχετικά με την ιστορική διαδρομή του νησιού κατά την 
περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 768 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

421.  «Η κάρα του αγίου νεομάρτυρα Γεωργίου του εξ Εφέσου», 
Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 440-441. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η γνησιότητα ή μη του λειψάνου που υπάρχει στη Σάμο και 
αποδίδεται στο νεομάρτυρα άγιο Γεώργιο τον εξ Εφέσου, δεδομένου ότι η κάρα του ίδιου 
αγίου έχει θησαυριστεί στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, και μάλιστα με 
έγγραφα που μαρτυρούν για την αυθεντικότητα του λειψάνου αυτού. Στο πλαίσιο αυτό 
παρουσιάζονται εδώ οι σχετικές αρχειακές μαρτυρίες, οι οποίες αξιολογούνται κριτικά. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 768 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Δημ. Στρατηγόπουλος, «Οι νεομάρτυρες στην ορθόδοξη μεταβυζαντινή υμνογραφία», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) 
θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. 
Αθήνα 2015, σ. 792 σημ. 108. 
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422.  «Συμβολή στη μελέτη του έργου του λαϊκότροπου ποιητή 
Στυλιανού Ρούτουλα», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 447-449 
[σε συνεργασία με την Μαρία Τριπερίνα]. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η περίπτωση ενός λαϊκότροπου ποιητή της Σάμου, των αρχών του 
20ού αιώνα, οι πηγές που παραδίδουν το ανέκδοτο μέχρι σήμερα έργο του και 
διαπιστώνονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προσωπικού ύφους του, που αποτελούν 
τα κύρια διακριτικά γνωρίσματα της ποίησής του. Πρόκειται για συμπλήρωμα στα σχετικά 
με την μελέτη των σατιρικών ποιητών της Σάμου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 769 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

423.  «Αβιβλιογράφητα έντυπα σαμιακά μονόφυλλα», Σαμιακές 
Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 450-452. 

 
Περίληψη: Γίνονται ορισμένες προσθήκες στην σαμιακή βιβλιογραφία των Γ. Ν. Κουρέρη 
και Μ. Α. Βουρλιώτη, με βάση άγνωστα και αβιβλιογράφητα μέχρι σήμερα σαμιακά έντυπα 
μονόφυλλα, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε πληρέστερη γνώση για τη σαμιακή 
βιβλιογραφία και βιβλιοπαραγωγή. Πρόκειται για συμπλήρωμα στην πνευματική, 
συγγραφική και εκδοτική ιστορία και πορεία του νησιού και των κατοίκων του. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 768 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Χρ. Λάνδρος, Σαμιακά έντυπα μονόφυλλα, 1832 – 1915 1. Εισαγωγή, έντυπα μονόφυλλα 
1832 – 1870. Αθήνα 2016, σ. XIII σημ. 3. 
 

424.  «Η λαογραφική φυσιογνωμία μιας σατιρικής εφημερίδας της 
Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 453-455. 

 
Περίληψη: Με βάση ορισμένα φύλλα που σώζονται, εξετάζεται η περίπτωση μιας σατιρικής 
εφημερίδας της Δυτικής Σάμου, η οποία εκδιδόταν μία φορά τον χρόνο, την περίοδο της 
Αποκριάς, και η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναβιώσει, εξακολουθώντας, με νέες πλέον 
παραμέτρους, την ετήσια έκδοσή της. Έτσι, μελετάται και μια πτυχή της εκδοτικής 
παραγωγής του νησιού, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη μελέτη του σαμιακού λαϊκού 
πολιτισμού. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 768 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

425.  «Συμβολή στη μελέτη του ανέκδοτου ποιητικού έργου του 
Μήτσου Καραθανάση», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 456-457 
[σε συνεργασία με την Μαρία Τριπερίνα]. 

 
Περίληψη: Με βάση το εκδομένο και το ανέκδοτο έργο του, όπως σώζεται στο αρχείο του κ. 
Ιω. Κιράνη, διατυπώνονται παρατηρήσεις για μια χαρακτηριστική ποιητική μορφή της 
Σάμου, που άκμασε κυρίως κατά τον μεσοπόλεμο και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, του 
Μήτσου Καραθανάση, το έργο του οποίου αναμένει ακόμη τον συστηματικό εκδότη και 
μελετητή του. Πρόκειται για συμπλήρωμα στα σχετικά με την μελέτη των σατιρικών 
ποιητών της Σάμου, η οποία, όπως και παραπάνω σημειώθηκε, βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 769 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
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426.  «Λογοτεχνία και λαογραφία στα έργα σύγχρονων Σαμίων 
συγγραφέων», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 458-459. 

 
Περίληψη: Ξεκινώντας από ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις Σαμίων λογοτεχνών, η 
μελέτη αυτή ανιχνεύει τους τρόπους με τους οποίους ο λαϊκός πολιτισμός της Σάμου 
επέδρασε στην λόγια και προσωπική λογοτεχνική παραγωγή Σαμίων λογοτεχνών, αλλά και 
τις ιδεολογικές συνισταμένες που υπαγόρευσαν αυτή την σχέση. Έτσι εξετάζονται 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναπαράστασης του σαμιακού λαϊκού πολιτισμού στην 
σαμιακή λογοτεχνία, ενδιαφέρουσες για την μελέτη τόσο της ιστορίας, όσο και του λαϊκού 
πολιτισμού του νησιού και των κατοίκων του. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 768 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική 
προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής 
Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα 
των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 271, σ. 275. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική 
Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 233, σ. 235. 
 

427.  «Η βιβλιοθήκη του Ι. Ναού Αγίου Αντωνίου Μυτιληνιών», 
Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 464-468. 

 
Περίληψη: Καταλογογραφείται αναλυτικά η μικρή αλλά ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα αυτή 
ενοριακή βιβλιοθήκη των Μυτιληνιών, ως μικρή συμβολή στην καταγραφή και μελέτη τόσο 
των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών της Σάμου, όσο και του βιβλιακού πλούτου του νησιού. 
Πρόκειται για μια προσπάθεια καταγραφής και μελέτης των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών 
της Σάμου, η οποία συνεχίζεται και σε άλλες συναφείς δημοσιεύσεις, και αποσκοπεί σε μια 
συνολική επιστημονική προσέγγιση και καταγραφή του σχετικού πολιτιστικού πλούτου του 
νησιού, ώστε να υποστηριχθεί η έρευνα σχετικά με την σαμιακή ιστορία, τον πολιτισμό και 
την προσωπογραφία. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 769 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν 
Μυλωνοπούλου – Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα 
οθωνικά χρόνια 1833 – 1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. 
 

428.  «Λαϊκή νεοελληνική αθυροστομία: από τα αποκριάτικα 
τραγούδια στα μηνύματα των κινητών τηλεφώνων», στο Χρ. 
Βεϊκου (επιμ.), Λαογραφία και Ιστορία [Πανελλήνια Ένωση 
Φιλολόγων, Σεμινάριο 29]. Αθήνα 2003, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 
σ. 82-93. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται τα αθυρόστομα μηνύματα των κινητών 
τηλεφώνων, και η σχέση τους, θεματολογική, μορφολογική και τεχνοτροπική, προς τα 
άσεμνα και βωμολοχικά τραγούδια της ελληνικής αποκριάς, ως συμβολή στη νεωτερική 
λαογραφία μας. Εξετάζονται επίσης οι συνισταμένες της χρήσης τους, καθώς και η 
λειτουργικότητά τους, παλαιότερα και στις μέρες μας, στο πλαίσιο του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού, στην πλέον διαχρονική προοπτική του. Πρόκειται για μελέτη μιας νεωτερικής 
πτυχής της άσεμνης ελληνικής λαογραφίας, με την οποία η ελληνική λαογραφία έχει 
ελάχιστα μέχρι σήμερα ασχοληθεί. 
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Κρίσεις: Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 624-625 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία. Συναγωγή μελετών. Αθήνα 2006, 
σ. 356. Γ. Ι. Θανόπουλος, Ο Νίκος Γκάτσος και η ελληνική λαϊκή παράδοση. Αθήνα 2008, σ. 182. Γ. Χ. 
Κούζας, «Αστική Λαογραφία: θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική διαδρομή - θεματολογία. Από τη 
μελέτη των ‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων», στον τόμο 
Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, 
μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 144 σημ. 262. Β. Πούχνερ, «Σάτιρα και ‘πορνογραφία’ στο 
αποκριάτικο τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 228 
σημ. 80. Γ. Θανόπουλος, «Θέματα και μορφές της λαϊκής παράδοσης στη σύγχρονη λογοτεχνική και 
κινηματογραφική παραγωγή», στον τόμο Γ. Βοζίκας (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού 
Συνεδρίου «Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση – πεζογραφία – θέατρο) 1. Αθήνα 2013, έκδ. 
Ακαδημία Αθηνών / Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, σ. 440 σημ. 53. Γ. Θανόπουλος, 
Ελληνική λαϊκή ποίηση. Από το δημοτικό τραγούδι στη σύγχρονη έντυπη και ηλεκτρονική λαϊκή ποίηση. 
Αθήνα 2014, σ. 246 σημ. 30, σ. 247 σημ. 32, σ. 689. Γ. Θανόπουλος, «Συμβολή στη μελέτη των 
σχέσεων λαογραφίας και λογοτεχνίας», Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών 41 (2010), σ. 240 σημ. 30, σ. 241 σημ. 32. Γ. Ι. Θανόπουλος, «Στιχουργήματα σύγχρονων 
λαϊκών ποιητών για την κρίση. Η λειτουργία και ο ρόλος τους στο τοπικό και ευρύτερο κοινωνικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον», στον τόμο Ευ. Αυδίκος – Β. Κοζιού (επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου «Δημοτικό τραγούδι και Ιστορία» (Καρδίτσα, 23 – 25 Οκτωβρίου 2015). Καρδίτσα 2015, 
έκδ. Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων» Καρδίτσας – Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας / Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, σ. 122 – Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας 24-25 (Ιανουάριος 2004 – Δεκέμβριος 2004). Αθήνα 
2006, σ. 66. Γ. Τσερπές, Αναστοχαστικές προσεγγίσεις στην έρευνα της ελληνικής λαογραφίας (1907 – 
2012). Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. Βασίλ. Γεργατσούλης, «Ελευθερόστομα 
καρπαθιακά παραμύθια», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. 
Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor 
Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & 
Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 157 σημ. 2. Ελένη Ζουπανιώτου, Το γυναικείο καρναβάλι της Πρέβεζας. 
Μεταμφίεση και κοινωνία (1960 - 2018). Ιωάννινα 2018 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 
134. 
 

429.  «Ονοματολογικά της Σάμου», Ονόματα. Revue Onomastique 16 
(1999-2002). Αφιέρωμα στην ονοματολόγο τ. Γενική Γραμματέα της 
Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας Γιάννα Κολλέκα, δρ Γαλλικής 
Φιλολογίας, σ. 55-58. 

 
Περίληψη: Γίνεται εκτενής βιβλιογραφική αναφορά στα δημοσιεύματα της σαμιακής 
βιβλιογραφίας που περιλαμβάνουν στοιχεία ονοματολογίας της Σάμου, εξάγονται 
συμπεράσματα για την παρούσα κατάσταση και το μέλλον της έρευνας αυτής, και 
διατυπώνονται προτάσεις για μια μελλοντική συνολική μελέτη του πλούσιου 
ονοματολογικού υλικού του νησιού. Από την μελέτη αυτή καταδεικνύεται ο ονοματολογικός 
πλούτος του λαϊκού πολιτισμού του νησιού, αλλά και η σημασία του στη μελέτη της 
σαμιακής ιστορίας και λαογραφίας, γενικότερα. 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, «Νεοελληνικών επωνύμων λαογραφική επισκόπησις». Τα σύγχρονα επώνυμα 
μιας αγροτικής κοινότητας της Νάξου. Θεσσαλονίκη 2017, σ. 50 σημ. 75, σ. 191. 
 

430.  «Λαογραφία και τύπος στη Σάμο κατά τον 20ό αιώνα», Πρακτικά 
Συνεδρίου «Ο τύπος στη Σάμο. Αναπαραστάσεις της τοπικής 
κοινωνίας, 19ος - 20ός αιώνας». Αθήνα 2003, σ. 245-253. 
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Περίληψη: Εξετάζεται ο σαμιακός τύπος του 20ού αιώνα ως κύρια πηγή πληροφοριών για 
την μελέτη της σαμιακής λαογραφίας, και ως όχημα δημοσίευσης τόσο λαογραφικών 
κειμένων και μελετημάτων, όσο και επιμέρους λαογραφικού υλικού, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τον επιστήμονα λαογράφο ως βάση για την συνολική και συστηματική 
μελέτη του λαϊκού πολιτισμού του νησιού. Αξιοποιείται έτσι η υπόλοιπη ελληνική και ξένη 
βιβλιογραφία σχετικά με την λαογραφική σημασία και αξία του τοπικού τύπου, στην 
ανάδειξη και του σαμιακού σχετικού υλικού, που είναι πλούσιο αλλά και ιδιαιτέρως 
σημαντικό για την μελέτη της σαμιακής λαογραφίας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 829 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Ν. Μαχά-Μπιζούμη, Τα πτυχωτά «φουστάνια» της Χίου (μέσα 16ου αι. - αρχές 20ού). 
Πολυτυπία και παραλλαγές. Συμβολή στη μελέτη των ενδυματολογικών συστημάτων του Αιγαίου. 
Κομοτηνή  2010 (διδ. διάτρ.: ΔΠΘ), σ. 238. Ν. Περπατάρη, «Τύπος και Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, 
θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 273 σημ. 76. Ελπινίκη Ταστάνη, Αναπαραστάσεις της αστικής ζωής στη 
Λέσβο: Η μαρτυρία του σατιρικού περιοδικού ‘Τρίβολος’ (1931-1952). Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 17 σημ. 20, σ. 528. Λ. Δρούλια, «Συνέδριο ‘Ο τύπος στη Σάμο. Αναπαραστάσεις της τοπικής 
κοινωνίας, 19ος - 20ός αι.’ (Σάμος, 9-10 Νεοεμβρίου 2001)», ΕΙΕ / ΙΝΕ, Ενημερωτικό Δελτίο. Αθήνα 
2004, σ. 98. Βασίλ. Φραγκουλόπουλος, «Ο Μιχάλης Β. Κατσάνος και ο ναξιακός τύπος (από την 
‘Ναξιακήν Επιθεώρησιν’ στο ‘Ναξιακό Μέλλον’)», Ναξιακά Γράμματα 9 (2013), σ. 64 σημ. 10. Σοφ. 
Κλαδά, «Μήλος»: Δομή και ταυτότητα μιας επαρχιακής εφημερίδας. Αθήνα 2015, σ. 103 σημ. 24, σ. 
141. Μαρία – Ιωάννα Κουκουλά, Τα έθιμα του Πάσχα στους Καθολικούς της Καλλονής Τήνου. Αθήνα 
2015 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 15, σ. 183. Σοφ. Κλαδά, Εφημερίδα «Μήλος»: Δομή και ταυτότητα 
μιας επαρχιακής εφημερίδας. Αθήνα 2014 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 138. 
 

431.  «Canciones populares acriticas y eclepticas: un caso de 
investigacion prosopografica en la poesia oral heroica en bizantino 
y en Griego moderno», Γρηγόριος ο Παλαμάς 800 (2003), σ. 931-
942. 

 
Περίληψη: Γίνονται συγκρίσεις του τρόπου με τον οποίο παρατίθενται τα προσωπογραφικά 
στοιχεία των ηρώων στα ακριτικά και στα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια του ελληνικού 
λαού, και διατυπώνονται γενικότερες παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται 
και δρα ο ήρωας στην βυζαντινή και στη νεοελληνική ηρωϊκή ποίηση. Με τον τρόπο αυτό 
ανιχνεύονται ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η μορφή του 
ήρωα, στην ελληνική ιστορική και επική λαϊκή ποιητική παράδοση, διαχρονικά, ως συμβολή 
στην εξέταση της ιστορικής λαϊκής ποιητικής παράδοσης. 
 
Αναφορές: Juan Arcadio Lascaris Comneno, Vision Historica Hispano-Byzantina. Atenas 2011, σ. 
306. 
 

432.  «Καυσοκαλυβίτικα σημειώματα», Γρηγόριος ο Παλαμάς 799 
(2003), σ. 749-755. 

 
Περίληψη: Από το αρχείο και τα χειρόγραφα του Κυριακού της Σκήτης των 
Καυσοκαλυβίων, αλλά και από υλικό που εντοπίστηκε σε επιμέρους Καλύβες, μελετώνται 
ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία της ιστορίας της Σκήτης, ως μικρή συμβολή στην 
συστηματική μελέτη του σκητιωτικού αθωνικού μοναχισμού. Τα στοιχεία που 
δημοσιεύονται εδώ αποτελού υλικό, βάσει του οποίου μπορεί να συμπληρωθεί η ιστορία της 
αθωνικής αυτής Σκήτης, η οποία ανέδειξε, στη διάρκεια των αιώνων της παρουσίας της, 
λαμπρά πνευματικά αναστήματα. 
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433.  «Εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί στην περιοχή της 
Καβάλας», Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών 
Σπουδών «Η Καβάλα και τα Βαλκάνια από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα». Καβάλα 2004, σ. 819-823. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί από χωριά της ευρύτερης 
περιοχής της Καβάλας, η εθιμοταξία, η εορτολογική στιγμή κατά την οποία τελούνται, αλλά 
και η θέση τους στην παραδοσιακή κοινωνική δομή της περιοχής, καθώς επίσης και οι 
γενικότερες παράμετροι που προσδιορίζουν την μορφή και τον χαρακτήρα τους. 
Συμπληρώνονται έτσι τα σχετικά με τους νεοελληνικούς εθιμικούς εκκλησιαστικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους έχουν αφιερωθεί και άλλα μελετήματα, με νέο υλικό και 
περισσότερα τοπικά παραδείγματα.  
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 838 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί στην Κάρπαθο», Δωδεκάνησος 1 
(2009), σ. 174. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 179 σημ. 691, σ. 
226 σημ. 873. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δίκαιο και λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2017, σ. 63. Παντελεήμων 
Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων 
της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 78 σημ. 207. 
 

434.  «Πατμιακά μετόχια της Σάμου», Πρακτικά ΚΔ΄ Πανελληνίου 
Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη 2004, σ. 75-110. 

 
Περίληψη: Με βάση τα σχετικά έγγραφα του πατμιακού αρχείου, που παρατίθενται στο 
τέλος και σε σύντομες επιτομές, εξετάζεται η διαχρονική ιστορτική και πνευματική πορεία 
των πατμιακών μετοχίων της Σάμου, οι μοναχοί που έζησαν και έδρασαν σε αυτά, αλλά και 
η ευρύτερη προσφορά τους στην ιστορική και πολιτισμική συγκρότηση του λαϊκού 
πολιτισμού του νησιού. Τα πατμιακά μετόχια της Σάμου αποτέλεσαν διαχρονικά σπουδαίους 
παράγοντες για τη διαμόρφωση τόσο της ιστορίας και της εκκλησιαστικής ζωής, όσο και της 
λαϊκής λατρευτικής δράσης και δημιουργίας των κατοίκων της Σάμου, γι’ αυτό και 
εξετάζονται εδώ ως βασικός παράγοντας διαμόρφωσης της λαϊκής θρησκευτικότητας του 
νησιού. 
 
Αναφορές: Ν. Τόμπρος, Μονές και μοναχοί στον ελλαδικό χώρο. Δημογραφική μελέτη στην 
Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα και στα νησιά του κεντρικού και νότιου Αιγαίου, στο πρώτο μισό του 
19ου αιώνα. Κέρκυρα 2001 (διδ. διατρ.: Ιόνιο Πανεπιστήμιο), σ. 396. Al. Stefanidou, Mazene des 
Theologos - Κlosters auf Patmos. Darstellung ihrer Lebensweise und ihrer wirtschaftlichen Lage nebst 
einer Beschreibung ihrer Kirchen in spat- und nachbyzantinischer Zeit, Rhodos 2004, σ. 16. Ν. 
Τόμπρος, Ο μοναχισμός στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος (1830 – 1862). Αθήνα 2017, σ. 396. Μηνάς 
Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της 
Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 149 σημ. 38. 
 

435.  «Εκκλησιαστικές επιγραφές από την Κομοτηνή», Περί Θράκης 3 
(2003), σ. 296-302. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται και σχολιάζονται εκκλησιαστικές επιγραφές από ναούς της 
Κομοτηνής, που αποτελούν μαρτυρίες για τον εκκλησιαστικό βίο στην πόλη, κατά τον 19ο 
και τον 20ό αιώνα, αλλά και πηγές για την εκκλησιαστική ιστορία της ελληνικής Θράκης, 
κατά την περίοδο στην οποία χρονολογούνται και αναφέρονται. Ας σημειωθεί εδώ ότι το 
σχετικό υλικό δεν έχει μέχρι σήμερα μελετηθεί συστηματικά, παρά την επιστημονική 
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σημασία του για τη ζωή και δράση των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στην Κομοτηνή, αλλά 
και ελληνική Θράκη γενικότερα. 
 

436.  «Balkan resultants and folkloristic influences in the Thracian 
dromenon of Babo», Παρνασσός 45 (2003), σ. 253-264. 

 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή αναφέρεται στα θρακικά λαϊκά δρώμενα του Δωδεκαημέρου. 
Συγκεκριμένα, εξετάζεται το γονιμικό δρώμενο της «Μπάμπως», που προέρχεται από τους 
Θρακιώτες της Ανατολικής Ρωμυλίας, και μελετώνται τόσο οι διάφορες παραλλαγές του, 
όσο και οι ποικίλες φολκλοριστικές επιδράσεις, που το οδήγησαν να μετεξελιχθεί σε 
«γυναικοκρατία», στους προσφυγικούς θρακικούς πληθυσμούς που κατοίκησαν στην 
Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, μετά την πρώτη εικοσαετία του 20ού αιώνα, ώστε να 
αποτυπωθεί η παρούσα μορφή του, με την οποία αυτό τελείται στις μέρες μας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 741 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, «Το Δωδεκάμερο ως διαβατήρια περίοδος στον εθιμικό «κύκλο του χρόνου»: 
Παραδείγματα από την ελληνική και τη βουλγαρική λαογραφία», Παρνασσός 51 (2009), σ. 321 σημ. 
19. St. Palazis – St. Kiotsekoglou, «Petroglyphs and Engravings Representation on the Rocks of the 
Aegean Thrace (Evros Prefecture)», Proceedings of the First International Symposium «Ancient 
Cultures in South-East Europe and the Eastern Mediterranean Megalithic Monuments and Cult 
Practices (Blagoevgrad Bulgaria, October 11-14 2012). Blagoevgrad 2013, σ. 124. Μαρ. Τριπερίνα, 
Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου 
αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 105 σημ. 360. W. Puchner, Performanz und 
Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 63 σημ. 
146. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή 
θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 64 σημ. 165. 
 

437.  «Balkan dimensions and Moslem variations at the custom of 
Tzamala in Thrace», Journal of Oriental and African Studies 12 
(2003), σ. 53-61. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το λαϊκό δρώμενο της «Τζαμάλας», τόσο στις ελληνικές τοπικές 
παραλλαγές του, όσο και στον λαϊκό πολιτισμό άλλων βαλκανικών λαών, και διατυπώνονται 
προτάσεις για την ερμηνεία και τη θέση του στην λαϊκή θεατρική παράδοση των λαών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται μάλιστα στην σύγκριση των 
παραλλαγών του εθίμου, όπως αυτό τελείται από τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους 
των διαφόρων περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και ως συμβολή στην μελέτη του 
λαϊκού τελετουργικού θεάτρου στην περιοχή αυτή. 
 
Αναδημοσίευση: Ηλεκτρονικά στο Menalib. The Middle East Virtual Library [www. manalib.de] 
και ηλεκτρονικά επίσης στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Θ. Γραμματάς, Δρώμενα και λαϊκό θέατρο. Θράκη – Αιγαίο - Κύπρος. Συγκριτική μελέτη. 
Αθήνα 2006, σ. 16, σ. 20, σ. 23, σ. 146. Th. Grammatas, The ‘Camel’ Custom at Northeastern Aegean, 
Thrace and Lesbos. Athens 2007, σ. 1, σ. 3. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου 
εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 83 σημ. 274. Μαρία – Κλεοπάτρα Λαγκουβάρδου, Λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες 
και δοξασίες στον ελλαδικό χώρο για τον άγιο Δημήτριο. Κομοτηνή 2016 (πτυχ. εργ.: ΤΙΕ / ΔΠΘ), σ. 21 
σημ. 55, σ. 53. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – 
Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 85 σημ. 228, σ. 520. W. Puchner, «Παραστατικά φαινόμενα 
του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού στα βαλκανικά και τα ευρωπαϊκά τους συμφραζόμενα», Neograeca 
Bohemica 16 (2016), σ. 47. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η 
παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 
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(διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 385. Β. Πούχνερ, Θέματα Συγκριτικής Λαογραφίας. Ελλάδα, Βαλκάνια, 
Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 106 σημ. 14, σ. 396. 
 

438.  «Προβλήματα επιτόπιας καταγραφής των παραδοσιακών χορών», 
στο Ευ. Αυδίκος – Ρ. Λουτζάκη – Χρ. Παπακώστας (επιμ.), 
Χορευτικά Ετερόκλητα. Αθήνα 2004, εκδ. Ελληνικά Γράμματα – 
Λύκειο Ελληνίδων Δράμας, σ. 297-306. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένα ζητήματα που αφορούν την επιτόπια λαογραφική έρευνα 
των παραδοσιακών χορών, και προτείνονται λύσεις ώστε η καταγραφή τους να παρέχει 
ουσιαστικό υλικό για την μελέτη όλων των πολιτισμικών παραμέτρων που αφορούν την 
έρευνα του ελληνικού λαϊκού χορού. Η επιτόπια καταγραφή των λαϊκών χορών, δεδομένης 
της επίδρασης του φολκλορισμού και των ιδιαιτεροτήτων της σκηνικής αναπαράστασής τους 
με διάφορες ευκαιρίες, αποτελεί σημαντικό ζήτημα της έρευνας του λαϊκού πολιτισμού, και 
οι βασικές παράμετροι του ζητήματος, θεωρητικές και μεθοδολογικές, παρουσιάζονται εδώ 
ως συμβολή στην έρευνα τόσο των χορών, όσο και της μελέτης του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού, γενικότερα. 
 
Αναφορές: Γ. Λάττα, Ο Γενιτσαρίστικος χορός στα Λεχαινά Ηλείας. Τρίκαλα 2005 (μεταπτ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), σ. 31. Γ. Ζέρβας, Τελετουργικά έθιμα στο χωριό Στύρφακα της Δυτικής 
Φθιώτιδας. Αθήνα 2016, σ. 82. Γ. Ζέρβας, Γάμος στην Κάρπαθο: το ‘γύρεμα’ του γαμπρού στα χωριά 
Απέρι και Όθος. Αθήνα 2017, σ. 91. Ιω. Καρεπίδης, Λαϊκά δρώμενα, τοπική ταυτότητα και πολιτισμικός 
μετασχηματισμός. Η περίπτωση του εθίμου «Κοκκώνες και Γκέκηδες» του Εμπορίου Πτολεμαΐδος. 
Αθήνα 2017. Στ. Πισιμίση, Η ελληνική λαϊκή τέχνη στο συγγραφικό έργο της Αγγελικής Χατζημιχάλη και 
η λειτουργία της στο αρχοντικό και μετέπειτα Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική 
Χατζημιχάλη». Αθήνα 2017 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 163. 
 

439.  «Ο ναός του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Λέκα της Σάμου», 
Κληρονομία 34: 1-2 (2002), σ. 9-22 [= Τα Λεκάτικα 14 (Ιούλιος - 
Δεκέμβριος 2004), σ. 12. 15 (Ιανουάριος - Ιούνιος 2005), σ. 11. 16 
(Ιούλιος - Δεκέμβριος 2005), σ. 12. 17 (Ιανουάριος - Ιούλιος 2006), σ. 
10. 18 (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2006), σ. 14 και 19 (Ιανουάριος - 
Ιούλιος 2007), σ. 10]. 

 
Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στον ενδιαφέροντα αυτό ναό της Δυτικής Σάμου, 
στα κειμήλια, στην βιβλιοθήκη και στα χειρόγραφα και τα έγγραφά του, δημοσιεύονται οι 
επιγραφές των εικόνων και των κειμηλίων του, και μελετώνται ορισμένες χαρακτηριστικές 
μορφές παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με την λατρευτική ζωή 
στο ναό. Πρόκειται για μια προσπάθεια καταγραφής και μελέτης των εκκλησιαστικών 
βιβλιοθηκών και κειμηλίων της Σάμου, η οποία συνεχίζεται και σε άλλες συναφείς 
δημοσιεύσεις, και αποσκοπεί σε μια συνολική επιστημονική προσέγγιση και καταγραφή του 
σχετικού πολιτιστικού πλούτου του νησιού. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 582 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν 
Μυλωνοπούλου – Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα 
οθωνικά χρόνια 1833 – 1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. 
 

440.  «Εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί στην Εύβοια», Αρχείον 
Ευβοϊκών Μελετών 34 (2001-2002), σ. 239-250.  
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Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί από 
χωριά της Εύβοιας, η εθιμοταξία, η εορτολογική στιγμή κατά την οποία τελούνται, αλλά και 
η θέση τους στην παραδοσιακή κοινωνική δομή της περιοχής, καθώς επίσης και οι 
γενικότερες παράμετροι που προσδιορίζουν την μορφή και τον χαρακτήρα τους, ως μικρή 
συμβολή στην μελέτη του εθίμου των πλειστηριασμών αυτών σε πανελλήνια κλίμακα. 
Συμπληρώνονται έτσι τα σχετικά με τους νεοελληνικούς εθιμικούς εκκλησιαστικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους έχουν αφιερωθεί και άλλα μελετήματα, όπως και παραπάνω 
σημειώθηκε, με νέο υλικό και περισσότερα τοπικά παραδείγματα.  
 
Αναφορές: Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Δένδρα – φυτά - άνθη στον λαϊκό πολιτισμό των νεωτέρων 
Ελλήνων. Αθήνα 2006, σ. 565-566. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί στην 
Κάρπαθο», Δωδεκάνησος 1 (2009), σ. 174. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου 
εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 179 σημ. 691, σ. 226 σημ. 873. Αργυρώ – Ευτυχία Μοίρα-Μωραγιάννη, Το πανηγύρι 
της αγίας Παρασκευής στην Εύβοια άλλοτε και τώρα με συγκριτική παραβολή και άλλων περιοχών της 
Ελλάδας. Αθήνα 2008 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 270. Ljiljana Korica, Η λατρεία της αγίας 
Παρασκευής στην Ελλάδα και τη Σερβία. Αθήνα 2008 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 123. Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, Δίκαιο και λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2017, σ. 63. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση 
των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 78 σημ. 207. 
 

441.  «Λαογραφία και πολιτική στη Σάμο του 19ου αιώνα», Erytheia. 
Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 25 (2004), σ. 233-242. 

 
Περίληψη: Μελετώνται λαϊκές παραδόσεις της Σάμου, που αφορούν ορισμένες κρίσιμες 
στιγμές της επανάστασης του 1821 στο νησί και την θεϊκή προστασία που προσφέρθηκε, σε 
αυτές στους αγωνιστές, ως μορφές ενίσχυσης του λαϊκού φρονήματος δια της αναγωγής στην 
βοήθεια του υπερφυσικού παράγοντα, ώστε η λαογραφία, υπό την έννοια της παραδοσιακής 
θρησκευτικής ζωής και συμπεριφοράς, και η πολιτική να συνεργαστούν στην 
επαναστατημένη Σάμο των αρχών του 19ου αιώνα. Πρόκειται για χαρακτηριστικές μορφές 
ψυχολογικής υποστήριξης των αγωνιστών του 1821, με τη χρήση δεδομένων του λαϊκού 
πολιτισμού και με εμπλοκή του παραδοσιακού θρησκευτικού συναισθήματος των κατοίκων 
του νησιού, που συνιστά μορφή σχέσης μεταξύ λαογραφίας και πολιτισμού, ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρουσα ως πολιτισμικής σύνθεσης. 
 

442.  «Αφήγηση και μνήμη στο έργο του Μιχάλη Μητσού», Μεθόριος 
14 (2004), σ. 48-49. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η σχέση μνήμης και αφήγησης στα απομνημονεύματα του Μιχάλη 
Μητσού, ενός αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, που πήρε ενεργό μέρος και στον αιματηρό 
εμφύλιο πόλεμο, από τους Μυτιληνιούς της Σάμου, και ο οποίος παρουσιάζει την δική του 
εκδοχή της ταραγμένης αυτής ιστορικής περιόδου, ως δείγμα λαϊκού αυτοβιογραφικού 
κειμένου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα μορφή αυτοβιογραφικής αφήγησης με 
στοιχεία προφορικής ιστορίας, ιδιαιτέρως σημαντικής τόσο για την ιστορία, όσο και για τη 
λαογραφία της Σάμου. 
 

443.  «Βαλκανικές συνισταμένες και φολκλοριστικές επιδράσεις στο 
θρακικό δρώμενο της Μπάμπως», Θρακικά 14 / 61 (2004), σ. 151-
168. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το γονιμικό δρώμενο της «Μπάμπως», που προέρχεται από τους 
Θρακιώτες της Ανατολικής Ρωμυλίας, και μελετώνται τόσο οι διάφορες παραλλαγές του, 
όσο και οι ποικίλες φολκλοριστικές επιδράσεις, που το οδήγησαν να μετεξελιχθεί σε 
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«γυναικοκρατία», στους προσφυγικούς θρακικούς πληθυσμούς που κατοίκησαν στην 
Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, μετά την πρώτη εικοσαετία του 20ού αιώνα. Το 
δρώμενο αυτό αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση μετεξέλιξης των λαϊκών δρωμένων στην 
εποχή μας, γι’ αυτό και από τη μελέτη του εξάγονται συμπεράσματα που μπορούν να 
ισχύσουν και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 580 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο (μέσα 19ου αιώνα-1922): 
Γέννηση – Γάμος - Θάνατος. Αθήνα 2007, σ. 110 σημ. 11, σ. 318. Θ. Γραμματάς, Δρώμενα και λαϊκό 
θέατρο. Θράκη – Αιγαίο - Κύπρος. Συγκριτική μελέτη. Αθήνα 2006, σ. 29, σ. 36, σ. 42, σ. 139. Μ. 
Σέργης – Γ. Κ. Παπάζογλου, «Λαογραφικά νομού Ροδόπης», στο Γ. Κ. Παπάζογλου (εκδ.), Ανατολική 
Μακεδονία – Θράκη: Λαογραφικό Οδοιπορικό. Κομοτηνή 2008, έκδ. Γενικής Γραμματείας 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σ. 135. Μ. Γ. Σέργης, «Το Δωδεκάμερο ως 
διαβατήρια περίοδος στον εθιμικό «κύκλο του χρόνου»: παραδείγματα από την ελληνική και τη 
βουλγαρική λαογραφία», Παρνασσός 51 (2009), σ. 321 σημ. 19. W. Puchner, Performanz und 
Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 63 σημ. 
146, σ. 96 σημ. 291, σ. 521. 
 

444.  «Historical and Ethnological influences on the traditional 
civilization of Pomaks of the Greek Thrace», Balcanica. Annuaire 
de l’ Institute des Études Balkaniques / Academie Serbe des Sciences 
et des Arts  34 (2003), σ. 267-283. 

 
Περίληψη: Με βάση ιστορικά και λαογραφικά δεδομένα, ανιχνεύονται οι συνισταμένες που 
προσδιορίζουν τον λαϊκό πολιτισμό των Πομάκων, οι οποίοι ζουν στα ορεινά του νομού 
Ξάνθης, και που συνιστούν την πολιτισμική ιδιαιτερότητά τους, σε σύγκριση με τους 
υπόλοιπους ετερόκλητους πληθυσμούς, οι οποίοι απαρτίζουν την μουσουλμανική μειονότητα 
της Θράκης. Η εξέταση μάλιστα αυτή δεν έχει μόνο ιστορικό, αλλά προσλαμβάνει και 
συγχρονικό χαρακτήρα, καθώς φτάνει μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα, αποτελώντας 
ταυτοχρόνως σπουδή και για τη σύγχρονή μας πολυπολιτισμική λαογραφική πραγματικότητα 
της ελληνικής Θράκης. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 563 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Ali Eminov, «Bulgarian – speaking Muslims (Pomaks) / Conversions to islam», 
Bibliographies – Balkan Muslims. Wayne State College – https: // academic. wsc. edu. Ν. Μαχά- 
Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού μέσα από το ξενόγλωσσο 
συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη Γ. Βαρβούνη», Παριανά 138 (2015), σ. 232 σημ. 6. Ν. Μαχά-
Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 91-92 σημ. 10. 
«Pomaks», www. fuhz. com / Pomak. «Pomaks», MedLibrary. org / medwiki / Pomaks. «Pomaks», 
https: // en.wiki 2. org / wiki / Pomaks. «Pomaks», World Public Library – www. worldlibrary. org / 
articles / pomaks. «Pomaks», yavics. ru / en. wikipedia. org / wiki / Pomaks. «Pomaks», Wikipedia. 
unicefuganda. org / latest / A / Pomaks. html. «Pomaks», www. isnare. com / encyclopedia / Pomaks. 
«Pomaks», www. dictionary. sensagent. com / Pomaks / en-en. «Pomaks», gutenberg. us / articles / eng / 
Pomaks. «Pomaks», World Heritage Encyclopedia - www. worldheritage. org / articles / Pomaks. 
«Pomaks», www. thefullwiki. org / Pomak. «Pomaks», www. mashpedia. com / Pomaks. «Pomaks», 
Wikipedia. The Free Encyclopedia – www. wikipediathefreeencyclopedia. org. «Pomaks», World 
eBook Library – www. ebooklibrary. org / articles / pomaks. «Pomaks», www. stad. com / wikipnp. 
search = Pomak. «Pomaks», www. revolvy. com / main / index. php = Pomaks. «Pomaks», World 
Journals – www. gejl. info / articles / eng / Pomaks. «Pomaks», Book Library – www. 
sonyebooklibrary. com / article. Pomaks. «Pomaks», World e Book Fair – www. worldbookfair. org / 
articles / eng / pomaks. «Pomaks», www. concepts. org / index. php / Pomak. «Pomaks», www. 
zunelibrary. net / articles / pomaks. «Pomaks», Hawaii eBook Library – www. hawaiilibrary. net / 
articles / pomaks. «Pomaks», WikiVisually – www. wikivisually. com / wiki / Pomak. «Pomaks», www. 
secret – bases. co. uk / wiki / Pomaks. «Pomaks», www. theinfolist. com / php / Summary Get. php. 
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«Pomaks», www. everything. explained . today / Pomaks. «Pomaks», www. research. omics group. org / 
index. php / Pomaks. «Pomaks», The Free Online Dictionary and Encyclopedia (TFODE) – www. enc. 
tfode. com / Pomaks. «Pomaks», www. wow. com / wiki / Pomak-people. «Pomaks», www. wikiwand. 
com / en / Pomaks. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο 
των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 
1040. St. Ubiparipović, «Religious Identities in Southeastern Europe: Pomaks in Greece and Bulgaria: 
Behind the State Valance», στον τόμο George Fox University, Occasional Papers on Religion in 
Eastern Europe 37 (2017), σ. 79, σημ. 26. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur 
Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017: Böhlau Verlag, σ. 123 σημ. 416, σ. 520. Ev. Troeva, 
«Lieux Saints et politiques del’ identité: construire la ‘Mecqce’ et la ‘Jérusalem’ bulgares», Études 
Balkaniques 18 (2011). Cahiers Pierre Bellon, σ. 179. N. Satsios – Sp. Hadjidakis, «The effect of 
Religiosity and self Mastery on saving Behaviour of Pomak Households in Thrace», Journal 
‘Sustaibable Development, Culture, Traditions’ 1: b (2017), σ. 18, σ. 26. Nimet Ayşe Bakircilar, 
«Dünden Bugüme Pomaklar», Türk Yurdu 107: 374 (2018), σ. 35 σημ. 24. Актуальные 
этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. Mockba 2017, σ. 259. 
 

445.  «Η τέχνη της βιβλιοδεσίας στη Σάμο», στο Μπ. Λέγγας (επιμ.), 
Βιβλιοαμφιάστης. Για την ελληνική βιβλιοδεσία 2. Αθήνα 2004, σ. 
203-212. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η άσκηση της τέχνης της βιβλιοδεσίας στη Σάμο, οι βιβλιοδέτες, οι 
τεχνικές και οι βιβλιοδεσίες τους, που σώζονται σήμερα σε βιβλιοθήκες, εκκλησιαστικές 
κατά κύριο λόγο, του νησιού. Παράλληλα παρέχονται και ορισμένα δείγματα των 
βιβλιοδεσιών αυτών, σε συνδυασμό με αρχειακές μαρτυρίες, ώστε να μελετηθεί με τον 
πληρέστερο δυνατό τρόπο η άσκηση της τέχνης της βιβλιοδεσίας στη Σάμο και από Σαμίους 
βιβλιοδέτες. Πρόκειται για συμβολή όχι μόνο στη σαμιακή ιστορία, αλλά και στην ιστορία 
της ελληνικής βιβλιοδεσίας, γενικότερα. 
 
Αναφορές: Γ. Τσιγάρας, «Εκκλησιαστικά κειμήλια», στο Γ. Κωνσταντέλλης (επιμ.), Λήμνος. 
Εκκλησιαστική Κληρονομιά 1. Αθήνα 2010, σ. 377 σημ. 2. 
 

446.  «Πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου 
και τα μικρασιατικά παράλια πριν και μετά τη Μικρασιατική 
Καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών (1920-1924)», 
Πρακτικά Συνεδρίου «Η επικοινωνία στον αιγαιϊκό και παρευξείνιο 
χώρο. Κομοτηνή 2004, έκδ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – 
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων 
Χωρών, σ. 34-42. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται οι σχέσεις των νησιών του Αιγαίου με τους 
μικρασιατικούς πληθυσμών των παραλίων, πριν και μετά την οριακή πενταετία 1920-1924, 
οπότε και διαμορφώθηκαν νέες συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή. Πιλοτικά, μελετώνται οι 
επαφές της Σάμου και του Μικρασιατικού Ελληνισμού, σε ιστορικό, οικονομικό και 
πολιτισμικό επίπεδο, από τις αρχές του 19ου αιώνα, ως και την Μικρασιατική Καταστροφή 
του 1922. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και στις 
εκπαιδευτικές σχέσεις, αλλά και στα δημοτικά τραγούδια των περιοχών αυτών, μέσω των 
οποίων ανιχνεύονται τα δίκτυα σχέσεων και οι επαφές των αντιστοίχων ελληνικών 
πληθυσμών. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 844-845 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 29 σημ. 74. 
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447.  «Οι Κολλυβάδες στη Σάμο», Απόπλους 31-32 (2004), σ. 315-323. 
 
Περίληψη: Εξετάζεται η παρουσία, η εγκατάσταση, η δράση και το πνευματικό, 
εκπαιδευτικό και εκκλησιαστικό έργο των Αγιορειτών Κολλυβάδων που εγκαταστάθηκαν 
στη Σάμο, κατά την διασπορά των Κολλυβάδων στο Αιγαίο, μετά την εκδίωξή τους από το 
Άγιον Όρος. Με βάση τις πηγές και την σχετική βιβλιογραφία εξετάζονται πρόσωπα, αλλά 
και ερμηνεύεται η ίδρυση μοναστικών ιδρυμάτων στο νησί και η πορεία έκτοτε του 
σαμιακού μοναχισμού, ως και τα μέσα του 20ού αιώνα, ως συνέπειες της εγκατάστασης 
αυτής. Πρόκειται για μελέτη όχι μόνο της σχετικής λατρευτικής παράδοσης, αλλά και 
πτυχών της εκκλησιαστικής ιστορίας και προσωπογραφίας της Σάμου. 
 
Αναφορές: Συμ. Πασχαλίδης, «Μάρτυρες της κολλυβαδικής παραδόσεως στην Ιερά Μονή 
Ευαγγελισμού Λευκάδος Ικαρίας», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 614 σημ. 5. 
 

448.  «Η Σάμος στη λογοτεχνία μας», Μεθόριος 15 (2005), σ. 21-22. 
 
Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες περιπτώσεις αναφοράς της Σάμου και θεμάτων σαμιακής 
λαογραφίας και ιστορίας σε λογοτεχικά έργα, τόσο Σαμίων όσο και άλλων λογοτεχνών, 
μέσω των οποίων σχηματίζεται ένα φαντασιακό πρόσωπο του τόπου και του ιδιαίτερου 
λαϊκού πολιτισμού του. Οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις του σαμιακού πολιτισμού, λόγιου 
και λαϊκού, αποτελούν ιδιαιτέρως ενδιαφέρον ζήτημα για την ιστορία και τον πολιτισμό του 
νησιού, και υπό το πρίσμα ακριβώς αυτό εξετάζονται εδώ. 
 

449.  «Κυκλαδίτες μαστόροι στη Σάμο», Τηνιακά 3 (2005), σ. 271-276 [= 
Τα Λεκκάτικα 20 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2007), σ. 9 – Τα Λεκκάτικα 21 
(Ιανουάριος-Ιούνιος 2008), σ. 12]. 

 
Περίληψη: Συγκεντρώνονται και μελετώνται οι περιπτώσεις μαστόρων από τα νησιά των 
Κυκλάδων, χτιστών, λιθοξόων, μαρμαρογλυπτών και ασημοχρυσοχόων, που εργάστηκαν 
κατά καιρούς στη Σάμο, κυρίως σε έργα εκκλησιαστικής τέχνης, αφήνοντας στο νησί τα έργα 
τους, οι επιγραφές των οποίων αποτελούν κύριες πηγές για την σπουδή της λαϊκής τέχνης 
που αναπτύχθηκε στο νησί. Μελετάται έτσι μια ιδιαιτέρως ενδοαφέρουσα πτυχή της λαϊκής 
και της εκκλησιαστικής τέχνης στη Σάμο, μέσα από επιγραφικές και αρχειακές μαρτυρίες, 
που το ορίζουν και το περιγράφουν. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 793 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Κ. Κόμης, «Τηνιακοί εγκαταστημένοι στη Σάμο (19ος αιώνας)», Τηνιακά Σύμμεικτα 13 
(2011), σ. 28 σημ. 12. «Τηνιακή μαρμαροτεχνία», www. el. wikipedia. org.  
 

450.  «Δυτικομακεδόνες απόδημοι στα δημοτικά τραγούδια της 
Δυτικής Μακεδονίας», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Η Δυτική 
Μακεδονία κατά της χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση 
της Δυτικομακεδόνες απόδημους της βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας 
έως το 1912)». Σιάτιστα 2003, σ. 41-49. 

 
Περίληψη: Μέσα από τα σχετικά δημοτικά τραγούδια της Δυτικής Μακεδονίας, και μάλιστα 
της περιοχής της Σιάτιστας, εξετάζεται η μορφή του Δυτικομακεδόνα αποδήμου, αλλά και οι 
τρόποι με τους οποίους αυτός εμφανίζεται να δρα και να αντιδρά, όπως επίσης και οι λόγοι 
που εμφανίζονται να τον οδήγησαν στον ξενιτεμό. Με τον τρόπο αυτό διερευνάται η θέση 
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της ξενιτιάς και του ξενιτεμού στο σύνολο ιδεών, αντιλήψεων και νοοτροπιών, που 
συναποτελούν τον λαϊκό πολιτισμό της Μακεδονίας, μέσα από χαρακτηριστικά δείγματα του 
έντεχνου λαϊκού λόγου των κατοίκων της περιοχής. 
 

451.  «Καταγραφή και μελέτη του παραδοσιακού γλωσσικού ιδιώματος 
της Σάμου», Άνθη Φιλίας. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή 
Κωνσταντίνο Μηνά. Αθήνα 2005, σ. 381-394. 

 
Περίληψη: Μελετώνται και αξιολογούνται κριτικά οι προσπάθειες καταγραφής και μελέτης 
του παραδοσιακού γλωσσικού ιδιώματος της Σάμου, με βάση δε αυτή τη βιβλιογραφική 
συναγωγή διατυπώνονται προτάσεις για την μελλοντική συνολική μελέτη του θέματος, στα 
πλαίσια εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών προσπαθειών. Τα τελευταία χρόνια 
οι περιπτώσεις συλλογών και μελετών που ασχολούνται με το παραδοσιακό γλωσσικό 
ιδίωμα των Σαμίων είναι πολλές, και ορισμένες όψεις της θεωρίας και της πρακτικής αυτής 
της ερευνητικής και εκδοτικής παραγωγής ερευνώνται και εξετάζονται στην παρούσα 
μελέτη. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift  99 (2006), σ. 314 [Gr. Karla] / Παιδαγωγικά Ρεύματα στο 
Αιγαίο (2006), σ. 90-91 [Γ. Δ. Παπαντωνάκης] 
 
Αναφορές: Ι. Ν. Καζάζης (επιμ.), Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-
1669 του Εμμ. Κριαρά 18. Θεσσαλονίκη 2012, σ. 3. 
 

452.  «Η ζωντανή μας παράδοση. Ξωκλήσια και Καλύβια της 
Καστανιάς», Μεθόριος 16 (2005), σ. 43-45. 

 
Περίληψη: Με αφορμή ένα λεύκωμα, διατυπώνονται σκέψεις για τη σημασία της 
καταγραφής, αποτύπωσης και μελέτης των χρηστικών και των ναών κτισμάτων της σαμιακής 
υπαίθρου, τόσο ως μαρτυριών του παρελθόντος, όσο και ως υποδειγμάτων ή προτάσεων για 
μια παραδοσιακότερη εκδοχή της σύγχρονής μας αρχιτεκτονικής στο νησί, όσον αφορά την 
δημιουργική χρήση των αντίστοιχων μορφών του λαϊκού πολιτισμού μας. Η μελέτη αυτή 
παρουσιάζει και αξιολογεί το υπάρχον και καταγεγραμμένο υλικό από την ευρύτερη περιοχή 
ενός χωριού της Σάμου. 
 

453.  «Ο Κώστας Ι. Καλατζής και η σαμιακή ζωή», Απόπλους 33-34 
(2005), σ. 41-50. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται και μελετώνται αποσπάσματα του έργου του Σάμιου 
λογοτέχνη Κ. Ι. Καλατζή, κυρίως από το έργο του Ασημόπετρα, και εξετάζεται ο τρόπος με 
τον οποίο η σαμιακή λαογραφία και χαρακτηριστικές μορφές του λαϊκού πολιτισμού του 
νησιού ενσωματώνονται στην πεζογραφία του συγγραφέα, δίνοντας την ουσία του 
χαρακτηριστικού ύφους του, το οποίο προσδιορίζει όλο το έργο του. Το έργο του Καλατζή 
αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση λαογραφικών στοιχείων ενσωματωμένων στην 
λογοτεχνική αφήγηση, και οι ιδιαίτερες συνθήκες αυτής της λογοτεχνικής αναπαράστασης 
μελετώνται εδώ. 
 

454.  «Ιστορική συγκυρία και πολιτισμικό υπόβαθρο της ένωσης των 
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με το ελληνικό κράτος», 
Χοροστάσι 10 (2005), σ. 4-5. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι ιστορικές συγκυρίες και οι κοινωνικές συνθήκες, με βάση τις 
οποίες τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οδηγήθηκαν στην εκπλήρωση του προαιώνιου και 
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πάγιου πόθου των κατοίκων τους, σχετικά με την ένωσή τους με το ελεύθερο ελληνικό 
κράτος. Ιδιαιτέρως μάλιστα εκτιμάται ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην 
διαμόρφωση των συνθηκών αυτών, αλλά και οι γενικότερες πολιτισμικές αλλαγές που 
επήλθαν από την ενσωμάτωση, ιδιαίτερα στο πεδίο του αιγαιοπελαγίτικου και νησιωτικού 
λαϊκού πολιτισμού. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 801 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

455.  «Αγιορείτες Κολλυβάδες και φιλοκαλισμός στη Σάμο (18ος - 19ος 
αι.)», Πρακτικά ΚΕ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. 
Θεσσαλονίκη 2005, σ. 109-128. 

 
Περίληψη: Στο δημοσίευμα αυτό εξετάζεται η παρουσία, η εγκατάσταση, η δράση και το 
πνευματικό, εκπαιδευτικό και εκκλησιαστικό έργο των Αγιορειτών Κολλυβάδων που 
εγκαταστάθηκαν στη Σάμο, κατά την διασπορά των Κολλυβάδων στο Αιγαίο, μετά την 
εκδίωξή τους από το Άγιον Όρος. Με βάση τις πηγές και την σχετική βιβλιογραφία 
εξετάζονται πρόσωπα, αλλά και ερμηνεύεται η ίδρυση μοναστικών ιδρυμάτων στο νησί και η 
πορεία έκτοτε του σαμιακού μοναχισμού, ως και τα μέσα του 20ού αιώνα, ως συνέπειες της 
εγκατάστασης αυτής.  
 
Αναφορές: Συμ. Πασχαλίδης, «Μάρτυρες της κολλυβαδικής παραδόσεως στην Ιερά Μονή 
Ευαγγελισμού Λευκάδος Ικαρίας», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 614 σημ. 5. 
 

456.  «Λαογραφικές ειδήσεις από ανέκδοτο έργο του Δαμασκηνού του 
Ριλιώτη», Παρνασσός 46 (2004), σ. 179-202. 

 
Περίληψη: Εκδίδεται ένα ανέκδοτο έργο του λόγιου Βούλγαρου κληρικού Δαμασκηνού της 
μονής της Ρίλας, και αποδελτιώνονται και μελετώνται συγκριτικά οι λαογραφικές 
πληροφορίες που περιέχει, και οι οποίες κυρίως ανήκουν στον τομέα της θρησκευτικής 
λαογραφίας, και της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του βουλγαρικού χωριού 
Παναγιούριστε, τόπου καταγωγής του λόγιου συντάκτη του κειμένου. Ουσιαστικά πρόκειται 
για μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα πηγή ελληνοβουλγαρικής συγκριτικής λαογραφίας, η οποία 
προσφέρεται εδώ σχολιασμένη και υπομνηματισμένη στην επιστημονική λαογραφική 
έρευνα. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 742 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – 
Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 277 σημ. 1045. 
 

457.  «Η καθημερινή ζωή στο Άγιον Όρος κατά τον 16ο αιώνα και ο 
Παχώμιος Ρουσάνος», Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού 
Συμποσίου «Παχώμιος Ρουσάνος. 450 χρόνια από την κοίμησή του († 
1553)». Αθήνα 2005, σ. 189-201. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι πληροφορίες για την καθημερινή ζωή και τον μοναστικό βίο στο 
Άγιον Όρος, που περιλαμβάνονται σε έργα του Ζακυνθινού λόγιου κληρικού Παχωμίου 
Ρουσάνου. Μάλιστα, οι κριτικές παρατηρήσεις του για την μοναστική βιωτή συγκρίνονται με 
τις ανάλογες παρατηρήσεις που διατύπωσε, αιώνες πριν, ο επίσης λόγιος αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, οι οποίες και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τα αντίστοιχα 
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κείμενα του συγγραφέα μας. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται και μελετώνται 
χαρακτηριστικές πτυχές της αθωνικής παραδοσιακής καθημερινότητας του 16ου αιώνα. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 846 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μανόλης Γ. Σέργης, Εκκλησιαστικός λόγος και λαϊκός πολιτισμός τον 16ο αιώνα: η 
περίπτωση του Παχωμίου Ρουσάνου. Θεσσαλονίκη 2008, σ. 268. Αν. Γ. Μαράς, «Ο Παχώμιος 
Ρουσάνος και η εποχή του: ‘Κατά Αγιοκατηγόρων’», Μνημοσύνη 19 (2013). Πρακτικά Συνεδρίου 
«Λόγιοι της Τουρκοκρατίας», σ. 321 σημ. 33. Συμ. Πασχαλίδης, «Όψεις της αγιορείτικης ιστορίας και 
πνευματικότητας κατά τον 15ο και 16ο αιώνα», στον τόμο Αγιορειτική Εστία, ΣΤ΄ Διεθνές 
Επιστημονικό Συνέδριο «Το Άγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα». Πρακτικά. Θεσσαλονίκη 2012, σ. 
227 σημ. 8. Μαρ. Μπενίσης, Ο Παχώμιος Ρουσάνος και το συγγραφικό του έργο, Θεσσαλονίκη 2006, 
σ. 31. Αν. Γ. Μαράς, Χριστιανική Γραμματεία ΙΙΙ. (11ος – 20ός αιώνας). Θεσσαλονίκη 2015, έκδ. 
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, σ. 20 σημ. 33. 
 

458.  «Грчке и српске пословице као елементи традиционалне 
педагогиjе», ГЛАСНИК ДРУШТВА. Српско-грчког 
приjатељства 5-6 (1995-1996), Београд 2004, σ. 36, 38. 

 
Περίληψη: Με βάση το σχετικό ελληνικό και σερβικό παροιμιολογικό υλικό εξετάζεται η 
συμπερίληψη στον παροιμιακό λόγο αρχών και στοιχείων παραδοσιακής παιδαγωγικής, που 
μας διαφωτίζουν για τις αντίστοιχες παραδοσιακές αντιλήψεις των δύο λαών. Καθώς οι 
λαϊκές παροιμίες αποτελούν τρόπους αποτύπωσης και έκφρασης της λαϊκής ιδεολογίας και 
βιοθεωρίας, οι παροιμίες αυτές και το ιδιαίτερα το παιδαγωγικό τους περιεχόμενο αποτελούν 
σημαντικές περιπτώσεις μιας ελληνοσερβικής συγκριτικής λαογραφικής μελέτης, που 
αναδεικνύει τις απαφές των δύο λαών, στο επίπεδο του λαϊκού πολιτισμού. 
 
Σημείωση: Στα ελληνικά ο τίτλος της μελέτης είναι: «Οι ελληνικές και οι σερβικές παροιμίες 
στην παραδοσιακή παιδαγωγική», Χρονικά Εταιρείας Σερβο – Ελληνικής Φιλίας 5-6 (1995-1996). 
 

459.  «Η Σάμος της Αθηνάς Κανιτσάκη», Μεθόριος 17 (2005), σ. 39-41. 
 
Περίληψη: Με βάση τα πεζογραφικά λογοτεχνικά έργα της Αθηνάς Κανιτσάκη, εξετάζεται 
ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται σε σαμιακά ζητήματα, τόπους, ιστορικά και πολιτισμικά 
στοιχεία αλλά και ανθρώπους, αναπαράγοντας συμβολικά και φαντασιακά την σαμιακή 
πραγματικότητα στα κείμενά της. Αναδεικνύεται έτσι το σχετικό λογοτεχνικό έργο της ως 
μια σημαντική περίπτωση αναπαραστάσεων της σαμιακής λαογραφίας, με ξεχωριστό 
ενδιαφέρον για την αποτύπωση και μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου. 
 

460.  «Οι στρατιωτικοί άγιοι Θεόδωρος, Γρηγόριος και Λέων ανάμεσα 
στην ιστορία και τη λαϊκή παράδοση»,  Εφημέριος 5 (2005), σ. 23-
24 [= Μεταμόρφωσις 12: 131 (2007), σ. 38-39]. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στη σχέση των τριών αυτών ομολογητών αγίων του 4ου αιώνα 
με τη Σάμο, και ορίζεται, με βάση τις πηγές, η σχέση τους με την Σάμη της Κεφαλληνίας, η 
οποία διεκδικεί αναιτιολόγητα την μοναδικότητα και την αποκλειστικότητα της λατρευτικής 
τιμής τους. Πρόκειται για μια αγιολογική μελέτη, η οποία έχει και προεκτάσεις στην 
αποτύπωση και μελέτη της λαϊκής θρησκευτικότητας στα δύο νησιά, που συνδυάζει την 
αγιολογική παράδοση με την σύγχρονη λαϊκή αγιολατρία. 
 

461.  «Τα όρια της ελευθερίας της τέχνης»,  Εφημέριος 6 (2005), σ. 4-5. 
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Περίληψη: Με αφορμή προκλητικά και προσβλητικά για την λαϊκή θρησκευτική συνείδηση 
έργα τέχνης, αλλά και την δημόσια έκθεσή τους, διατυπώνονται σκέψεις και προτάσεις για 
τα όρια που η ελευθερία της τέχνης πρέπει να έχει, στα πλαίσια οργανωμένων και 
σύγχρονων κοινωνικών συνόλων. Πρόκειται για τα όρια μεταξύ ελευθερίας της 
θρησκευτικής συνείδησης και ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, ένα ζήτημα που 
απασχολεί συστηματικά τη σχετική θεωρητική σκέψη. 
 

462.  «Ανέκδοτος κατάλογος αντικειμένων του Γρηγορίου Κώνωπα στα 
ΓΑΚ Σάμου», Από – φωνής. Επιστημονική Επετηρίδα του 
Εργαστηρίου Παλαιογραφίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης 2 (2002-2004), σ. 131-143. 

 
Περίληψη: Εκδίδεται και σχολιάζεται λεπτομερώς η απογραφή αντικειμένων που άφησε, 
μετά τον μαρτυρικό θάνατό του σε χέρια ληστοπειρατών, ο ηγούμενος της μονής Αγίας 
Ζώνης της Σάμου Γρηγόριος Κώνωψ, και επισημαίνεται η σημασία του καταλόγου αυτού για 
την μελέτη του υλικού παραδοσιακού βίου της Σάμου, κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, οπότε 
και συντάχθηκε το δημοσιευόμενο έγγραφο. Πρόκειται για μελέτη που αφορά τόσο την 
εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία, όσο και την μελέτη της λαϊκής τέχνης της 
Σάμου, με την οποία σχετίζονται τα περισσότερα από τα αναφερόμενα εδώ εκκλησιαστικά 
αντικείμενα. 
 

463.  «Εκκλησία και πολιτική κυριαρχία»,  Εφημέριος 7 (2005), σ. 4-5. 
 
Περίληψη: Με βάση την ελληνική λαϊκή λατρευτική και πνευματική παράδοση, 
διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις σχετικά με τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, 
θρησκευτικής και κοσμικής εξουσίας, όπως αυτές έχουν διαχρονικά διαμορφωθεί στην 
ελληνική παράδοση. Οι σχέσεις αυτές αντιμετωπίζονται ως στοιχεία διαμόρφωσης της 
νεοελληνικής πνευματικής ιδιοπροσωπείας, και από την άποψη αυτή εξετάονται ως 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις παραγόντων διαμόρφωσης της πολιτισμικής ταυτότητας του 
λαού. 
 

464.  «Λαϊκή παράδοση και λατρεία για τον Άγιο Γεώργιο το νέο στη 
Δρυμιά της Ξάνθης», Περί Θράκης 4 (2004), σ. 219-236. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η περίπτωση ενός νεοφανούς αγίου, που τιμάται στο χωριό Δρυμιά 
της Ξάνθης, οι βυζαντινές καταβολές του αλλά και η σχέση του με την μπεκτασίδικη 
αγιολατρία των μουσουλμάνων της περιοχής, οι οποίοι, από κοινού με τους χριστιανούς, 
χρησιμοποιούν λατρευτικά τον ίδιο χώρο. Πρόκειται για εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
περίπτωση λαϊκού θρησκευτικού συγκριτισμού, που φανερώνει τις ιδιομορφίες της λαϊκής 
θρησκευτικής παράδοσης στον ευρύτερο θρακικό πολιτισμικό χώρο, αλλά και την 
ουσιαστική πολυπολιτισμική υπόσταση και ταυτότητά της. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 999 [Walter Puchner] 
 
Αναφορές: Ευτυχία-Όλγα Σαριγιαννίδου, Ο λαϊκός πολιτισμός στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια των 
θρησκευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα 2011, σ. 129 σημ. 35 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ). Ν. 
Κωνσταντινίδης, Ο καπνός στην περιοχή της Ξάνθης (1950-1980). Σύγχρονη λαογραφική θεώρηση. 
Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 304 σημ. 98, σ. 599. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες 
του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 
2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 31 σημ. 486. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα 
και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 
(διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 965. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. 
Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 360 σημ. 208, σ. 521. Β. Πούχνερ, Θέματα 
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Συγκριτικής Λαογραφίας. Ελλάδα, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος. Θεσσαλονίκη 
2018, σ. 41-42 σημ. 39, σ. 348. 
 

465.  «Ο νεομάρτυρας άγιος Γεώργιος ο εξ Εφέσου (1756-1801) και τα 
αγιορείτικα πρότυπα του μαρτυρίου του», Πρακτικά Ζ΄ 
Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας «Ο 
Ελληνισμός της Μικράς Ασίας από την κλασσική αρχαιότητα ως τον 
20ό αιώνα. Πολιτική ιστορία και ιστορία του πολιτισμού». 
Θεσσαλονίκη 2005, σ. 29-38. 

 
Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζεται η περίπτωση της ιστορικής υπόστασης, των 
συναξαρίων, των ακολουθιών, αλλά και της καθιέρωσης της λατρείας και της τύχης των 
λειψάνων του νεομάρτυρα Γεωργίου του εξ Εφέσου, των αρχών του 19ου αιώνα. Εξετάζονται 
αναλυτικά οι τρόποι μέσα από τους οποίους ο νεομάρτυρας αυτός επιχειρήθηκε να συνδεθεί 
με τη Σάμο, ώστε να θεωρηθεί «Σάμιος άγιος», στα πλαίσια της επινοημένης νεώτερης 
θρησκευτικής και λατρευτικής παράδοσης του νησιού, αλλά και προτείνεται ότι τα 
αγιολογικά κείμενα του νεομάρτυρα συμμορφώνονται προς ένα γενικότερο αγιορείτικο 
πρότυπο βίων νεομαρτύρων, που διαμορφώθηκε κατά την εποχή της οθωμανικής 
κατάκτησης. 
 
Αναφορές: Δημ. Στρατηγόπουλος, «Οι νεομάρτυρες στην ορθόδοξη μεταβυζαντινή υμνογραφία», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) 
θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. 
Αθήνα 2015, σ. 792 σημ. 108. Γ. Τζεδόπουλος, Ορθόδοξοι νεομάρτυρες στην οθωμανική αυτοκρατορία. 
Η συγκρότηση της πρακτικής και της ερμηνείας του ομολογιακού θανάτου. Αθήνα 2012 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 416. 
 

466.  «Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην ιστορία της 
Σάμου», Μεθόριος 17 (2005), σ. 35-36. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία 
ενεπλάκη στην σαμιακή ιστορία, τα συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά και οι γενικότερες 
ευεργετικές συνέπειες της πνευματικής εκκλησιαστικής υπαγωγής της τοπικής Εκκλησίας 
στον Οικουμενικό Θρόνο, για την πνευματική ζωή και συγκρότηση του τόπου. Η πνευματική 
αυτή σχέση αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση και σχηματοποίηση της λαϊκής 
θρησκευτικότητας των Σαμίων, στην ιστορική πορεία και διαδρομή της, κυρίως κατά τον 19ο 
και τον 20ό αιώνα. 
 
Αναφορές: Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος 
Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 264 σημ. 3. 
 

467.  «Επιστολική μαρτυρία», Μεθόριος 18 (2005), σ. 51-52. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζονται οι παράμετροι που προσδιορίζουν την αποτύπωση της 
ιστορικής και λαογραφικής ύλης της Σάμου, των μέσων του 20ού αιώνα, σε μια συλλογή 
επιστολών του Σάμιου ιστορικού, λογοτέχνη και πολιτικού Αλέξη Σεβαστάκη προς τη 
σύζυγό του, από τους τόπους της εξορίας του. Πρόκειται για μια περίπτωση καταγραφής 
προσωπικών μαρτυριών σε επιστολική υλικό, που έχει σημασία αυτοβιογραφική, και 
αναδεικνύει την επιστολογραφία σε πηγή για τη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού, υπό 
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 
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468.  «Αιγαιοπελαγίτικη και Μικρασιατική λαογραφία πριν και μετά 
τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών 
(1920-1924)», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 
26 (2005), σ. 239-256. 

 
Περίληψη: Σε συνέχεια προγενέστερης σχετικής δημοσίευσης, μελέτη αυτή εξετάζονται οι 
σχέσεις των νησιών του Αιγαίου με τους μικρασιατικούς πληθυσμούς των παραλίων, πριν 
και μετά την οριακή πενταετία 1920-1924, οπότε και διαμορφώθηκαν νέες συνθήκες στην 
ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά 
και στις εκπαιδευτικές σχέσεις, αλλά και στα δημοτικά τραγούδια των περιοχών αυτών, 
μέσω των οποίων ανιχνεύονται τα δίκτυα σχέσεων και οι επαφές των αντιστοίχων ελληνικών 
πληθυσμών, που αποτέλεσαν τη βάση και για την δόμηση των ανάλογων πολιτισμικών 
σχέσεων. 
 
Κρίσεις: Τρίτη Χιλιετία 45 (2010), σ. 16 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: Oscar Prieto Dominguez, «Literatura y sociedad: Representaciones del Desastre de Acia 
Menor (1919-1922) en la novella griega contemporanea», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y 
Neogriegos 29 (2008), σ. 172 σημ. 11, σ. 201. Ελπινίκη Ταστάνη, Αναπαραστάσεις της αστικής ζωής 
στη Λέσβο: Η μαρτυρία του σατιρικού περιοδικού ‘Τρίβολος’ (1931-1952). Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 529. 
 

469.  «Una contribucion a la investigacion de las canciones folkloricas 
entre Pomacs en el area de Xanthi (Tracia / Grecia)», Γρηγόριος ο 
Παλαμάς 88: 805 (2005), σ. 5-23. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται αναλυτικά δημοτικά τραγούδια των Πομάκων από χωριά του νομού 
Ξάνθης, τα οποία κατατάσσονται και δημοσιεύονται εκτενώς. Με βάση το υλικό αυτό, που 
παρέχεται τόσο σε πομακική γλώσσα, όσο και σε αγγλική μετάφραση, διατυπώνονται 
παρατηρήσεις για τις αντιλήψεις, τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές που καθορίζουν το 
σύστημα αξιών και το δίκτυο της κοινωνικής συγκρότησης των Πομάκων της Ξάνθης, και 
αποτυπώνονται στα προϊόντα του έντεχνου λαϊκού λόγου τους, και συγκεκριμένα στα 
δημοτικά τραγούδια τους. Πρόκειται για μια ακόμη συμβολή στην πομακική λαογραφία, που 
στηρίζεται στο διαθέσιμο αρχειακό λαογραφικό υλικό, αλλά και στα δεδομένα σχετικής 
επιτόπιας έρευνας. 
 
Αναφορές: Juan Arcadio Lascaris Comneno, «Los Pomacos Griegos», στο βιβλίο του Vision Historica 
Hispano-Byzantina. Atenas 2011, σ. 430. 
 

470.  «Ηγεμονικές απογραφές των Μονών της Σάμου (1885)», 
Γρηγόριος ο Παλαμάς 88: 806 (2005), σ. 125-189 [σε συνεργασία με 
τον Αλ. Βαρβούνη]. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται μια εκτενής απογραφή των περιουσιών και των κειμηλίων των 
μονών της Σάμου, της περιόδου της Ηγεμονίας, και οι πληροφορίες που δίνονται 
σχολιάζονται συστηματικά, ώστε να διαπιστωθεί η «επιβίωση» ή μη των κειμηλίων αυτών, 
αλλά και η ιστορική διαδρομή τους, μαζί με τον βιβλιακό πλούτο των μοναστηριακών 
βιβλιοθηκών της Σάμου, ο οποίος εκτίθεται αναλυτικά στην απογραφή αυτή. Έτσι 
παρέχονται και αναδεικνύονται εδώ δεδομένα για τη μελέτη όχι μόνο της εκκλησιαστικής 
ιστορίας και προσωπογραφίας, αλλά και της λαϊκής θρησκευτικότητας και της λαϊκής 
εκκλησιαστικής τέχνης και της παραδοσιακής καθημερινότητας των κατοίκων του νησιού, 
στην ιστορική τους προοπτική. 
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Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Αλ. Βαρβούνης, «Ηγεμονική απογραφή του προσωπικού των Ιερών Μονών της Σάμου 
(1885)», Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη. Τόμος Β΄. Επιστημονική 
Επιμέλεια Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας. Αλεξάνδρεια 2009, σ. 19 σημ. 1. Στ. Κεκρίδης, «Ο 
μοναχισμός στη Σάμο κατά την περίοδο της Ηγεμονίας», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ο μοναχισμός 
στη Σάμο. Χθες – σήμερα - αύριο. Πρακτικά Ημερίδας (Σάμος, 16 Νοεμβρίου 2009). Αθήνα 2011, σ. 66 
σημ. 12. Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 14 σημ. 9, σ. 28 σημ. 50. 
Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν Μυλωνοπούλου – 
Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα οθωνικά χρόνια 1833 – 
1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. 
 

471.  «Φιλανθρωπική διακονία της Εκκλησίας: εξ όνυχος τον λέοντα», 
Εφημέριος 54: 9 (2005), σ. 4-5.  

 
Περίληψη: Με αφορμή το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου 
διατυπώνονται γενικότερες σκέψεις για την φιλανθρωπική δράση της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, και τον τρόπο που αυτή μπορεί να οργανωθεί συστηματικότερα στο μέλλον. Η 
δράση αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενοριακή δράση και ζωή, ιδίως στα πλαίσια 
των αστικών ενοριών, δημιουργώντας μορφές της αστικής λαϊκής θρησκευτικότητας, την 
οποία μελετά η σύγχρονη λαογραφία. 
 

472.  «Μορφές της παραδοσιακής μαγείας στη Θάσο», Θασιακά 12 
(2001-2003). Πρακτικά Δ΄ Συμποσίου Θασιακών Μελετών «Η Θάσος 
δια μέσου των αιώνων: Ιστορία – Τέχνη – Πολιτισμός». Αφιέρωμα 
στη μνήμη Αύγουστου Θεολογίτη, σ. 107-116. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται, με βάση το υπάρχον πρωτογενές λαογραφικό υλικό, 
χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της παραδοσιακής λαϊκής μαγείας που ασκείται στην Θάσο, 
αλλά και τα σχετικά με την θέση και την δράση των «μάγων», στα πλαίσια της τοπικής 
θασιακής κοινωνίας. Τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας και του διαθέσιμου αρχειακού 
λαογραφικού υλικού συνδυάζονται με τις υπάρχουσες πληροφορίες από τη σχετική 
βιβλιογραφία, ώστε η περίπτωση της μαγείας της Θάσου να ενταχθεί στην ελληνική λαϊκή 
μαγική παράδοση, ως χαρακτηριστικό δείγμα μιας ενδιαφέρουσας πτυχής της λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 
 

473.  «Λαογραφικά και ερμηνευτικά στον Εφραίμ από την Αίνο», 
Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συμποσίου Θρακικών Σπουδών 
«Μεταβυζαντινή Θράκη (ΙΕ΄ - ΙΘ΄αι.). Κομοτηνή 2005, σ. 17-25.  

 
Περίληψη: Με βάση ορισμένα χωρία της Χρονογραφίας του Εφραίμ από την Αίνο 
διατυπώνονται ερμηνευτικές παρατηρήσεις, αλλά και εξετάζονται ζητήματα που αφορούν 
την λαϊκή παράδοση του 14ου αιώνα, εποχή κατά την οποία γράφτηκε το συγκεκριμμένο 
έργο, από τον Θρακιώτη συγγραφέα του. Πρόκειται για μελέτη ιστορικής λαογραφίας, με 
βάση μια χαρακτηριστική βυζαντινή πηγή, στην οποία το επίκεντρο τοποθετείται στις ίδιες 
τις πληροφορίες και τη λαογραφική αξία τους, όπως αυτή αναδεικνύεται με συγκρίσεις προς 
πληροφορίες ανάλογων φιλολογικών πηγών, και όχι στην φιλολογική μελέτη του κειμένου 
που τις παραθέτει, και των σχετικών προτύπων του. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 846 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / Περί Θράκης 7 (2010-
2017), σ. 299 [Γ. Χρ. Τσιγάρας] 
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Αναφορές: Απ. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι 4. 13ος - 15ος αι. Αθήνα 2015, σ. 
449. 
 

474.  «Πατριαρχικά ιστορήματα», Προθήκη. Μηνιαίο Φιλολογικό 
Περιοδικό 34 (Δεκέμβριος 2005), σ. 20-21. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένα συγγράμματα του καθηγητή της Ιεράς Θεολογικής 
Σχολής της Χάλκης Βασιλείου Σταυρίδη, σχετικά με την ιστορία και την παράδοση του 
Οικουμενικού Θρόνου, και διατυπώνονται προτάσεις για την συνέχιση της σπουδαίας αυτής 
ερευνητικής και συγγραφικής προσπάθειας. Πρόκειται για μελέτες που συνδυάζουν την 
βιωματική προσέγγιση με την αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα, και για το λόγο αυτό 
είναι ιδιαιτέρως πολύτιμες για τον εκκλησιαστικό ιστορικό του μέλλοντος, αλλά και για την 
σπουδή της πνευματικής παράδοσης του Γένους. 
 

475.  «Ο Δημήτριος Οικονομίδης και η ιστορική Λαογραφία», Ναξιακά 
18: 56 (2005), σ. 4-8. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η συμβολή του καθηγητή Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Δημητρίου Οικονομίδη στην μελέτη της ελληνικής ιστορικής λαογραφίας, κυρίως με την 
μορφή της εξέτασης λαογραφικών πληροφοριών που περιέχονται σε κείμενα της 
παλαιότερης ελληνικής γραμματείας, αλλά και στα πλαίσια της εφαρμογής της 
ιστορικοσυγκριτικής μεθόδου για την ανάλυση των μορφών της ελληνικής λαϊκής 
παράδοσης. Η ιστορική Λαογραφία αποτελεί κλάδο της επιστήμης της Λαογραφίας με μακρά 
παράδοση, ιδίως στην παλαιότερη ακαδημαϊκή εξέλιξη της λαογραφικής επιστήμης στη χώρα 
μας, και ο Οικονομίδης υπήρξε από τους κύριους εκπροσώπους της. 
 

476.  «Κατάλογος χειρογράφων συλλογών πρωτογενούς λαογραφικού 
υλικού της Εύβοιας από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», 
Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 35 (2003-2004), σ. 221-229. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται και καταλογογραφείται το ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό 
υλικό από την Εύβοια, που βρίσκεται θησαυρισμένο στο «Λαογραφικό Αρχείο» του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ώστε να 
γνωστοποιηθεί στους ερευνητές, και να καταστεί χρησιμοποιήσιμο από τη σχετική 
επιστημονική έρευνα. Η παρουσίαση των συλλογών αυτών διευκολύνει τόσο την μελέτη των 
λαογραφικών δεδομένων της περιοχής, όσο και τον μελλοντικό σχεδιασμό επιτόπιων 
λαογραφικών ερευνών εκεί, άρα η παρούσα μελέτη αποτελεί εργασία υποδομής για την 
ανάπτυξη των λαογραφικών σπουδών στην τοπική τους διάσταση. 
 
Κρίσεις: Τρίτη Χιλιετία 45 (2010), σ. 16 [Γ. Πετρόπουλος] 
 

477.  «Η σαμιακή συλλογή του Μιχάλη Σταυρινού», Μεθόριος 19 
(2006), σ. 40-41. 

 
Περίληψη: Με αφορμή τις κατ’ έτος εκδιδόμενες χριστουγεννιάτικες κάρτες, γίνεται 
ευρύτερη αναφορά στην συγκρότηση, στα περιεχόμενα και στην ιδιαίτερη σημασία της 
μεγάλης συλλογής του Μιχάλη Σταυρινού για την διάσωση και προβολή των υλικών 
τεκμηρίων της ιστορίας και του πολιτισμού της Σάμου. Πρόκειται για την ανάδειξη των 
περιεχομένων και της σημασίας μιας μεγάλης και σπουδαίας σαμιακής συλλογής, η οποία 
μπορεί σημαντικά να υποβοηθήσει τις σαμιακές σπουδές, αλλά και την εν γένει ανάπτυξη της 
πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κίνησης στο νησί. 
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478.  «Κοινές ρίζες σε μορφές του λαϊκού πολιτισμού στην Κύπρο, τα 

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη», στον τόμο 
Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, Αναζήτηση κοινών ριζών του 
γλωσσικού ιδιώματος, ηθών και εθίμων Κύπρου – Νησιών 
Ανατολικού Αιγαίου και Θράκης. Ξάνθη 2006, σ. 127-193. 

 
Περίληψη: Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ερευνώνται κοινές ή παρόμοιες εθιμικές 
μορφές σε έθιμα του κύκλου της ζωής και του ετήσιου εορτολογικού κύκλου, μέσω των 
οποίων καταδεικνύονται κοινές ρίζες στον λαϊκό πολιτισμό της Κύπρου, της Θράκης και των 
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ διατυπώνονται και ερμηνευτικές προτάσεις για την 
εξήγηση της ύπαρξης αυτών των πολιτισμικών ταυτοτήτων. Επίσης αναδεικνύονται και 
μελετώνται ταυτότητες και ετερότητες στο επίπεδο του έντεχνου λαϊκού λόγου, 
αναιχνεύονται οι κοινές πολιτισμικές καταβολές και αναζητούνται οι αιτίες για την ανάπτυξη 
και ανάδειξη αυτών των ομοιοτήτων, με βάση την μέθοδο της ιστορικοκοινωνικής εξέτασης 
των λαογραφικών φαινομένων. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 552 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μαν. Γ. Σέργης, Έθιμα του Πάσχα από τη Θράκη. Κομοτηνή 2009, σ. 4 σημ. 17. Μ. Γ. 
Σέργης, «Έθιμα του Πάσχα από τη Θράκη», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Κ. Ζαφείρης – Ελ. Ναξίδου – 
Γιάνν. Μπακιρτζής – Andr. Farrington (επιμ.), Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης. 
Κομοτηνή 2015, έκδ. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ – Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σ. 318 σημ. 51, σ. 310 
σημ. 21 [ηλεκτρονική έκδοση]. 
 

479.  «Αγιορείτες νεομάρτυρες στη Θεσσαλονίκη και στην 
Κωνσταντινούπολη», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Τμήμα 
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 9 (2004), σ. 215-235. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι περιπτώσεις νεομαρτύρων της εποχής της οθωμανικής 
κυριαρχίας, που μαρτύρησαν στην Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη, και οι βίοι 
των οποίων παρουσιάζουν ομοιότητες χαρακτηριστικές, ώστε να θεωρηθεί ότι 
συμμορφώνονται προς ένα «αγιορείτικο νεομαρτυρολογικό πρότυπο», το οποίο, στα βασικά 
δομικά χαρακτηριστικά του, διαπιστώνεται πίσω από πολλά ανάλογα αγιολογικά κείμενα της 
ίδιας περιόδου. Προωθείται έτσι η έρευνα της ιστορικής υπόστασης των νεομαρτυρολογικών 
κειμένων, αλλά και η σπουδή των πολλών και σημαντικών λαογραφικών στοιχείων που 
διασώζουν, και τα οποία αποτελούν μαρτυρίες για την παραδοσιακή καθημερινότητα της 
εποχής τους. 
 
Αναφορές: Συμ. Πασχαλίδης, «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι Νεομάρτυρες», στον τόμο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Θεολογική Σχολή, Εις Μαρτύριον τοις Έθνεσι. Τόμος 
χαριστήριος εικοσαετηρικός εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον. Θεσσαλονίκη 2011, 
σ. 699 σημ. 5. Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης, Νεομάρτυρες. Η δόξα της Εκκλησίας του Γένους 
το καύχημα. Σέρρες 2015, σ. 21 σημ. 11. Δημ. Νικολακάκης, «Η διαδικασία αναγνώρισης αγίων κατά 
την κανονική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας», Θεολογία 88: 1 (2017), σ. 96 σημ. 29. Γ. 
Τζεδόπουλος, Ορθόδοξοι νεομάρτυρες στην οθωμανική αυτοκρατορία. Η συγκρότηση της πρακτικής και 
της ερμηνείας του ομολογιακού θανάτου. Αθήνα 2012 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 416. 
 

480.  «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Παναγία η Παμμακάριστος», 
στην Ακολουθία του εσπερινού, του όρθρου και της λειτουργίας της 
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εορτής της Παμμακαρίστου. Αθήνα 2006, εκδ. Χελάνδιον, 
επιμέλεια: Μ. Γ. Βαρβούνης, σ. 13-15. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται, ιστορικά και διαχρονικά, οι σχέσεις του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου με την περίπυστη εικόνα της Παναγίας της Παμμακαρίστου, την θεωρούμενη 
ως παλλάδιο και προστάτιδα του Γένους, και εκτίθενται οι πνευματικές και λατρευτικές 
σχέσεις που σήμερα διαπιστώνονται, καθώς η Παναγία η Παμμακάριστος έχει καθιερωθεί 
και ως προστάτις του σώματος των Οφφικιάλων του Οικουμενικού Θρόνου. Πρόκειται για 
διερεύνηση πτυχών της πατριαρχικής παράδοσης, οι οποίες σχετίζονται άμεσα και με την 
λατρευτική παράδοση του Γένους. 
 

481.  «Ορθόδοξη και λαϊκή παράδοση», Εφημέριος 54: 2 (2006), σ. 4-5. 
 
Περίληψη: Με βάση ορισμένα παραδείγματα από την εθιμική ζωή του ελληνικού λαού, 
εξετάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στην εκκλησιαστική ζωή και στην λαϊκή λατρευτική 
παράδοση, οι οποίες συχνά χαρακτηρίζονται όχι μόνο από συμπληρωματικότητα, αλλά και 
κάποτε από αντιθέσεις. Οι σχέσεις αυτές αποτελούν το υποδειγμα πάνω στο οποίο δομούνται 
οι ποικίλες τελετουργικές εκδηλώσεις της παραδοσιακής λαϊκής θρησκευτικότητας, και για 
τον λόγο αυτό η μελέτη τους είναι ενδιαφέρουσα για τον κλάδο της θρησκευτικής 
λαογραφίας. 
 
Αναφορές: Αθ. Π. Παπαδόπουλος, Οι λαϊκές περί θανάτου δοξασίες και τα ταφικά έθιμα των Ελλήνων 
από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη 2007, σ. 399. 
 

482.  «Greek Folk Culture. A Bibliography of Literature in English, 
French, German, and Italian on Greek Folk Culture in Greece, 
Cyprus, Asia Minor (before 1922) and the Diaspora. First part», 
Λαογραφία 40 (2004-2006). Μνήμη Δημητρίου Σωτ. Λουκάτου, σ. 
545-773 [σε συνεργασία με τον καθηγητή Walter Puchner]. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για εκτενή βιβλιογραφία των ξενόγλωσσων μελετών και 
δημοσιευμάτων για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, τα λήμματα της οποίας είναι καταταγμένα 
κατά κατηγορίες, ώστε το όλο έργο να αποτελέσει εργαλείο εργασίας για την επιστημονική 
μελέτη και θεώρηση της ελληνικής λαογραφίας, αλλά και για την οργάνωση και ανάπτυξη 
των ελληνικών λαογραφικών σπουδών. Τα λήμματα είναι καταταγμένα κατά θεματικές 
κατηγορίες, και κατόπιν κατά χρονολογική σειρά, ώστε να παρακολουθείται και η εξέλιξη 
της σχετικής έρευνας στο χρόνο, με στόχο να χρησιμεύσει η βιβλιογραφία αυτή ως εργαλείο 
επιστημονικής έρευνας στο μέλλον. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 100: 1 (2007), σ. 409, σ. 411 [P. Schreiner] 
 
Αναφορές: W. Puchner, Studien zur Volkskunde Sudosteuropas und des mediterranen Raums, Wien – 
Köln - Weimar 2009, σ. 26-27 σημ. 36, σ. 152 σημ. 6, σ. 559 σημ. 15. Β. Πούχνερ, «Η έρευνα για το 
ελληνικό δημοτικό τραγούδι 1970-2000. Τάσεις – Μέθοδοι – Προβληματισμοί», Λαογραφία 40 (2004-
2006), σ. 265 σημ. 42. Β. Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες – Μέθοδοι - Θεματικές. Αθήνα 
2009, σ. 30 σημ. 27, σ. 58 σημ. 38, σ. 121 σημ. 51, σ. 387 σημ. 104, σ. 482 σημ. 54. Β. Πούχνερ, 
Κοινωνιολογική Λαογραφία. Ρόλοι – συμπεριφορές - αισθήματα. Αθήνα 2010, σ. 36 σημ. 16. Μηνάς 
Αλ. Αλεξιάδης, «Folkloristics. Μια άλλη πρόταση για τη διεθνή ονοματοθεσία της Λαογραφίας», 
Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 42 (2011), σ. 65 σημ. 55 [= στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, 
μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 319 σημ. 51]. Αρ. Δουλαβέρας, «Βυζάντιο – 
Τουρκοκρατία. Νεοελληνική ταυτότητα και Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 89 
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σημ. 39. Αγγ. Κομποχόλη, «Λαογραφία και αγιολογία: κειμενική διακινητικότητα και αλληλεπίδραση 
αφηγηματικών θεμάτων και μοτίβων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), 
Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 593 σημ. 8. Β. 
Πούχνερ, «Ο ξένος και η ξενιτιά. Τα μαγικά δεσμά της καταγωγής και η κρίση της ταυτότητας», στο 
βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 162 σημ. 10. Β. Πούχνερ, 
«Σαράντα χρόνια έρευνας για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό 
δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 240 σημ. 39, σ. 296 σημ. 182. Β. Πούχνερ, «Η έρευνα για το 
ελληνικό δημοτικό τραγούδι 1970-2000. Τάσεις – μέθοδοι – προβληματισμοί», Λαογραφία 40 (2004-
2006), σ. 410 σημ. 39. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», 
στον τόμο Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 
528. Β. Πούχνερ, Δοκίμια για τη λαογραφική θεωρία και τη φιλοσοφία του πολιτισμού. Αθήνα 2014, σ. 
48, σ. 340, σ. 361. «Βάλτερ Πούχνερ», www. el. wikipedia. org.  
 

483.  «Κληρικοί κωμωδούμενοι στο λαϊκό μύθο», Λαογραφία 40 (2004-
2006). Μνήμη Δημητρίου Σωτ. Λουκάτου, σ. 109-129. 

 
Περίληψη: Μελετώνται συστηματικά οι νεοελληνικές ευτράπελες διηγήσεις που αφορούν 
ιερείς, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι κληρικοί εμφανίζονται και περιγράφονται σε 
αυτές, αλλά και οι πράξεις ή οι προθέσεις που τους αποδίδονται, γίνονται παραβολές προς 
αντίστοιχες απόψεις της ελληνικής λόγιας λογοτεχνικής παράδοσης και ερευνάται το κατά 
πόσον αυτές οι διηγήσεις εντάσσονται στο γενικότερο πνεύμα ενός αντικληρικαλισμού, ο 
οποίος διαπιστώνεται τελικά ανύπαρκτος στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Πρόκειται για 
υλικό που τυπολογείται κατά το διεθνές σύστημα A. Aarne – St. Thompson και είναι 
ιδιαιατέρως διαδομένο στον ελληνικό λαϊκό αφηγηματικό λόγο, αλλά και στις ανάλογες 
διηγήσεις άλλων χριστιανικών λαών. 
 
Σημείωση: Η μελέτη, με διορθώσεις και βιβλιογραφικές προσθήκες, δημοσιεύθηκε και σε 
αγγλική γλώσσα,  υπό τον τίτλο «Stories about priests in Greek Folklore», in Милена Jовановић- 
Ратко Нешковић (Отговорни уредник), НЕОХЕЛЕНСКО НАСЛЂЕ КОД СРБА ЗБОРНИК. 
Посвећен обележаванњу десетогодишњице оснивања катедре и седамдесетого-дишњици 
ньеног првог управника профессора Миодрага Стоjановића. Београд 2005 / M. Jovanovitch-
R. Neskovitch (επιμ.), Neohellenic Heritage at the Serbs 1. Papers presented to professor 
Miodrag Stojanovitch. Beograd 2005 (Филолошки Факултет Универзитета у Београду. 
Катедра за неохеленске студиjе). АСОЦИJАЦИJА НЕОХЕЛЕНИСТА «JОРГОС 
СЕФЕРИС», σ. 297-312 (βλ. παρακάτω, αρ. 488). 
  
Αναφορές: Β. Γεργατσούλης, Η λειτουργικότητα του ανεκδοτολογικού λόγου στην κοινωνία της 
Καρπάθου: Λαογραφικές προεκτάσεις. Αθήνα 2007 (διδ. διάτρ.: ΕΚΠΑ), σ. 481. Αγγ. Κομποχόλη, 
Θρησκευτική και κοσμική λαϊκή διήγηση. Αλληλεπιδράσεις. Το παράδειγμα του αγίου Ιωάννη του 
Καλυβίτη. Αθήνα 2008 (διδ. διάτρ.: ΕΚΠΑ), σ. 303. Νικ. Δ. Περπατάρη, Το θέμα του τρελού στο λαϊκό 
μύθο. Αθήνα 2010 (διδ. διάτρ.: ΕΚΠΑ), σ. 30 σημ. 4, σ. 33 σημ. 15, σ. 235. Β. Πούχνερ, «Σάτιρα και 
‘πορνογραφία’ στο αποκριάτικο τραγούδι», στο βιβλίο του Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. 
Αθήνα 2013, σ. 220 σημ. 43. R. Kakampoura – G. Katsadoros, «Social Representations of Folk Healers 
in Mass Media: the case of Father Gymnasius», στον τόμο G. Katsiampoura (εκδ.), Scientific 
Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, Societies. Proceedings of the 5th 
International Conference of the European Society for the History of Science. Athens 2014, σ. 631. Νικ. 
Περπατάρη, «Η έρευνα της ανθρωπολογικής διάστασης του λαϊκού μύθου», Λαογραφία 42 (2010-2012). 
Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον 
διεθνή  χώρο», σ. 787 σημ. 37. G. Katsadoros, «Odo of  Cheriton: A fortunate case from the Middle Ages. 
When religious and political Authority in the same person lead to society’s (Moral) welfare», Skepsis 18: 1 
(2007). Religion and Science: Proceedings of the XVIII International Symposium, σ. 90 σημ. 11, σ. 95. 
 

484.  «Πεθαίνοντας στην πόλη: αστικοί μετασχηματισμοί των λαϊκών 
εθίμων του θανάτου», Colloque a la Memoire de Stathis 
Damianakos. “Societé Agraire - Culture Populaire / Συνέδριο στη 
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μνήμη του Στάθη Δαμιανάκου. “Αγροτική Κοινωνία - Λαϊκός 
Πολιτισμός”. Πρακτικά. Αθήνα 2006, έκδ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών - Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών - Γαλλική Σχολή Αθηνών, σ. 1-25 [ηλεκτρονική έκδοση]. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται χαρακτηριστικές μορφές των σύγχρονων ελληνικών αστικών 
εθίμων του θανάτου, και ο ρόλος των γραφείων τελετών στην διαμόρφωση και μορφοποίησή 
τους, σε σχέση προς τη σχετική ευρωπαϊκή βιβλιογραφία. Ειδικότερα μάλιστα μελετάται το 
ζήτημα των αστικών μετασχηματισμών που έχουν υποστεί τα παλαιότερα λαϊκά έθιμα του 
θανάτου, όπως αυτά υπάρχουν και έχουν καταγραφεί σε αγροτοκτηνοτροφικές κοινότητες 
της ελληνικής υπαίθρου. Πρόκειται για μια εξέταση νεωτερικών λαογραφικών φαινομένων, 
τα οποία μπορούν να ενταχθούν στην παράδοση της αστικής λαογραφίας, που απασχολεί την 
νέα ελληνική λαογραφία, σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γ. Χ. Κούζας, «Αστική Λαογραφία: θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική διαδρομή - 
θεματολογία. Από τη μελέτη των ‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των σύγχρονων 
μεγαλουπόλεων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: 
Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 143-144 σημ. 254. Γ. Τσερπές, 
Αναστοχαστικές προσεγγίσεις στην έρευνα της ελληνικής λαογραφίας (1907 – 2012). Αθήνα 2013 
(μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. Γ. Βοζίκας, «Τόποι συλλογικής μνήμης και ιστορικής συνείδησης. Το 
νεκροταφείο των Σούρμενων στην Αθήνα», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 33-34 
(2009-2013), σ. 601, σημ. 4, σ. 615. 
 

485.  «Η λαογραφική προσφορά του Αρχείου Θρακικού Γλωσσικού και 
Λαογραφικού Θησαυρού», Εξώπολις 20 (2006), σ. 140-144. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται εδώ η συστηματική και συνεχής προσφορά του παλαιού και έγκυρου 
αυτού θρακικού τοπικού επιστημονικού περιοδικού στην καταγραφή και μελέτη της 
θρακικής λαογραφίας, και διατυπώνονται προτάσεις για την πιθανή επανέκδοσή του, και την 
σημασία που η εξέλιξη αυτή θα έχει για την πρόοδο της λαογραφικής βιβλιογραφίας μας. 
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τοπικά επιστημονικά περιοδικά, όπου διασώζονται 
στοιχεία τοπικής θρακικής ιστορίας και λαογραφίας, και το οποίο έχει ευρύτατα 
χρησιμοποιηθεί από μελετητές του θρακικού πολιτισμού, καθώς διασώζει και μνήμες 
προσφύγων.  
 

486.  «Η έρευνα του παραδοσιακού πολιτισμού της Νάξου», στο Μ. Γ. 
Σέργης - Στ. Ψαρράς (επιμ.), Νάξος. Αρμενίζοντας στο χρόνο. 
Αθήνα – Δήμος Νάξου 2006, σ. 329-334. 

 
Περίληψη: Εκτίθεται, στο άρθρο αυτό, η ιστορία, η πρόοδος και η εξέλιξη της καταγραφής 
και μελέτης του λαϊκού πολιτισμού της Νάξου, και διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με 
την ιδεολογική ταυτότητα και τους επιστημονικούς στόχους των πρωταγωνιστών αυτής της 
προσπάθειας. Πρόκειται για μια κριτική θεώρηση των τοπικών ναξιακών λαογραφικών 
σπουδών, που μπορεί να αποτελέσει βάση για μια αναστοχαστική μελέτη και αντιμετώπισή 
τους, στο πλαίσιο της επιστημονικότερης μελλοντικής οργάνωσής τους, που βρίσκεται ήδη 
σε εξέλιξη. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 1148 [Αλ. Φλωράκης] 
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Αναφορές: Γ. Χ. Κούζας, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Η ιστορική διαδρομή της (1908-2008). 
Αθήνα 2009, σ. 231 σημ. 51. Κων. Κλουβάτος, Κυνίδαρος ο ‘Απίκραντος’. Κοινές και ιδιότυπες 
πολιτισμικές και γλωσσικές αποτυπώσεις. Αθήνα 2011, σ. 16 σημ. 1, σ. 522. 
 

487.  «Τρεις λόγοι Ιωάννου του Χρυσοστόμου σε δημώδη απόδοση από 
τον Γεώργιο Κόντη, ρήτορα Αίνου και έκδικο της Μεγάλης 
Εκκλησίας (16ος - αρχές 17ου αιώνα)», στο Θράκιος. Αφιερωματικός 
τόμος στον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Δαμασκηνό 
(τριάντα χρόνια θεοφιλούς αρχιερατείας). Επιμέλεια: Γ. Κ. 
Παπάζογλου. Κομοτηνή 2006 [Θρακική Βιβλιοθήκη – 10], σ. 181-
200. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η ζωή και το έργο του Οφφικιάλου της Μεγάλης Εκκλησίας 
Γεωργίου Κόντη, από την Αίνο της Θράκης, γίνεται ειδικότερη αναφορά στα λαϊκά 
κηρύγματα και στις παραφράσεις πατερικών ομιλητικών κειμένων σε δημώδη γλώσσα της 
εποχής του, τις οποίες φιλοτέχνησε, και εκδίδονται χαρακτηριστικά τρεις τέτοιες αποδόσεις 
ομιλιών  του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, από χειρόγραφο που σώζεται στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Σάμου. Τα κείμενα αυτά αποτελούν μαρτυρίες και για την εξέταση της λαϊκής 
κηρυγματικής, που εξελίχθηκε στη διάρκεια των χρόνων της οθωμανικής κυριαρχίας, και 
στήριξε πνευματικά το Γένος, σε περιόδους κρίσιμες και οριακές. 
 
Αναφορές: Π. Σωτηρούδης, Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων. Άγιον 
Όρος 2012, σ. 206 αρ. 141. Παν. Τζιβάρα, «Θρήισσα λογιοσύνη: όψεις από τη Μητρόπολη Αίνου τον 
17ο αι.», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Πολυχρόνιον. Τιμητικό αφιέρωμα στον Μακαριώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄. Κομοτηνή 2017, σ. 109 σημ. 9. 
 

488.  «Σύγχρονες εκδοχές του λαϊκού πολιτισμού», Χοροστάσι 14 (2006), 
σ. 8-9, 19. 

 
Περίληψη: Με βάση την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία, εξετάζονται ορισμένες μορφές 
σύγχρονων λαογραφικών φαινομένων, κυρίως αστικής προέλευσης, που χαρακτηρίζουν τη 
νεωτερική λαογραφία μας, και που αποτελούν σύγχρονες εκδοχές παλαιότερων 
παραδοσιακών μορφωμάτων και στοιχείων. Πρόκειται για μια σπουδή ορισμένων 
φαινομένων αστικής και νεωτερικής λαογραφίας, με παραδείγματα και με τη σχετική 
βιβλιογραφία, που δείχνει και τα σύγχρονα ενδιαφέροντα, αλλά και τους τρέχοντες 
προσανατολισμούς της ελληνικής λαογραφίας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 802 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Έντυπα μέσα επικοινωνίας και λαϊκός πολιτισμός. Νεωτερικά 
λαογραφικά. Αθήνα 2011, σ. 202. 
 

489.  «Stories about priests in Greek Folklore», in Милена Jовановић - 
Ратко Нешковић (Отговорни уредник), НЕОХЕЛЕНСКО 
НАСЛЂЕ КОД СРБА ЗБОРНИК. Посвећен обележаванњу 
десетогодишњице оснивања катедре и седамдесетого-дишњици 
ньеног првог управника профессора Миодрага Стоjановића. 
Београд 2005 / M. Jovanovitch - R. Neskovitch (επιμ.), Neohellenic 
Heritage at the Serbs 1. Papers presented to professor Miodrag 
Stojanovitch. Beograd 2005 (Филолошки Факултет Универзитета 
у Београду. Катедра за неохеленске студиjе). АСОЦИJАЦИJА 
НЕОХЕЛЕНИСТА «JОРГОС СЕФЕРИС», σ. 297-312. 
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Περίληψη: Στο δημοσίευμα αυτό μελετώνται συστηματικά οι νεοελληνικές ευτράπελες 
διηγήσεις που αφορούν ιερείς, όλων των βαθμίδων του κλήρου, εξετάζεται ο τρόπος με τον 
οποίο οι κληρικοί εμφανίζονται και περιγράφονται σε αυτές, αλλά και οι πράξεις ή οι 
προθέσεις που τους αποδίδονται, γίνονται παραβολές προς αντίστοιχες απόψεις της 
ελληνικής λόγιας λογοτεχνικής παράδοσης και ερευνάται το κατά πόσον αυτές οι διηγήσεις 
εντάσσονται στο γενικότερο πνεύμα ενός αντικληρικαλισμού, ο οποίος διαπιστώνεται τελικά 
ανύπαρκτος στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Ουσιαστικά η παρούσα μελέτη εξετάζει μια 
πτυχή της παραδοσιακής λαϊκής θρησκευτικότητας, την οποία συχνά παραθεωρεί η 
ακαδημαϊκή λαογραφική παράδοση. Πρόκειται για υλικό που τυπολογείται κατά το διεθνές 
σύστημα A. Aarne – St. Thompson και είναι ιδιαιατέρως διαδομένο στον ελληνικό λαϊκό 
αφηγηματικό λόγο, αλλά και στις ανάλογες διηγήσεις άλλων χριστιανικών λαών. 
 
Κρίσεις: Südost-Forschungen 68 (2009), σ. 749-750 [W. Puchner] 
 
Σημείωση: Η μελέτη, με προσθήκες πρωτογενούς λαογραφικού υλικού και παραδειγμάτων, 
δημοσιεύθηκε και στα ελληνικά,  υπό τον τίτλο «Κληρικοί κωμωδούμενοι στο λαϊκό μύθο», 
Λαογραφία 40 (2004-2006). Μνήμη Δημητρίου Σωτ. Λουκάτου, σ. 109-129 (βλ. παραπάνω αρ. 
482). Αναδημοσίευση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Νικ. Περπατάρη, «Η έρευνα της ανθρωπολογικής διάστασης του λαϊκού μύθου», 
Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-
2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών 
διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 787 σημ. 37. G. Katsadoros, «Odo of Cheriton: A 
fortunate case from the Middle Ages. When religious and political Authority in the same person lead to 
society’s (Moral) welfare», Skepsis 18: 1 (2007). Religion and Science: Proceedings of the XVIII 
International Symposium, σ. 90 σημ. 11, σ. 95. Β. Γεργατσούλης, Η λειτουργικότητα του 
ανεκδοτολογικού λόγου στην κοινωνία της Καρπάθου: Λαογραφικές προεκτάσεις. Αθήνα 2007 (διδ. 
διάτρ.: ΕΚΠΑ), σ. 481. Αγγ. Κομποχόλη, Θρησκευτική και κοσμική λαϊκή διήγηση. Αλληλεπιδράσεις. Το 
παράδειγμα του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη. Αθήνα 2008 (διδ. διάτρ.: ΕΚΠΑ), σ. 303. Νικ. Δ. 
Περπατάρη, Το θέμα του τρελού στο λαϊκό μύθο. Αθήνα 2010 (διδ. διάτρ.: ΕΚΠΑ), σ. 30 σημ. 4, σ. 33 
σημ. 15, σ. 235. Β. Πούχνερ, «Σάτιρα και ‘πορνογραφία’ στο αποκριάτικο τραγούδι», στο βιβλίο του 
Μελέτες για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2013, σ. 220 σημ. 43. Ν. Μαχά- Μπιζούμη, «Η 
διεθνής προβολή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού μέσα από το ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο του 
καθηγητή Μανόλη Γ. Βαρβούνη», Παριανά 138 (2015), σ. 236 σημ. 13. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο 
Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 95 σημ. 14. Γαρ. Γ. 
Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών 
στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1040-1041. Παντελεήμων 
Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων 
της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 385. 
 

490.  «Βυζαντινές παραδόσεις για τις μονές της Σάμου», Γρηγόριος ο 
Παλαμάς 88: 809 (2005), σ. 537-542. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή αποδελτιώνονται και μελετώνται, με βάση την 
ιστορικοσυγκριτική μέθοδο της ελληνικής λαογραφίας, λαϊκές παραδόσεις που ανφέρονται 
στην ίδρυση και τους ιδρυτές των μονών της Σάμου, μετά την πύκνωση του πληθυσμού του 
νησιού, κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. Τα πρότυπα των παραδόσεων αυτών εντοπίζονται σε 
ανάλογες βυζαντινές και μεταβυζαντινές θρησκευτικές και αγιολογικές παραδόσεις, ώστε να 
μελετηθεί επαρκώς η πορεία τους μέσα στον χρόνο. Πίσω από τις συγκεκριμένες παραδόσεις 
ανιχνεύονται ποικίλες κοινωνικές, οικονομικές και εν τέλει ιστορικές συγκυρίες και 
πραγματικότητες, που διαμόρφωσαν το εκκλησιαστικό τοπίο στη Σάμο της εποχής. 
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491.  «Νεκροταφεία της Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006). 
Αναφορά Τιμής στην Αγία Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, σ. 501-
540. 

 
Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στα σημαντικά μνημεία που κοσμούν τα 
κοιμητήρια της πόλης της Σάμου και του Καρλοβάσου, των δύο αστικών οικισμών της 
Σάμου, στις επιγραφές και τα έργα τέχνης που περιλαμβάνουν, αλλά και στις οικογένειες και 
τις προσωπικότητες των νεκρών, στην μνήμη των οποίων ιδρύθηκαν και κατασκευάστηκαν, 
ως μικρή συμβολή στην μελέτη του μνημειακού πλούτου και της συγκρότησης της αστικής 
κοινωνίας του νησιού. Εξετάζονται επίσης τα ίδια τα μνημεία και οι επιγραφές τους, αλλά 
και οι γλύπτες που τα κατασκεύασαν και τα φιλοτέχνησαν, ως μικρή συμβολή στην μελέτη 
και της καλλιτεχνικής παράδοσης του νησιού, αλλά και ως συμβολή στην μελέτη του 
αστικού τμήματος της σαμιακής κοινωνίας και των συμβολικών αναδομήσεων του χώρου 
στον οποίο οι αστοί έθαβαν τους νεκρούς τους, δηλαδή εντέλει των αστικών σαμιακών 
εθίμων του θανάτου. 
 
Αναφορές: Αλεξία Ορφανού, Το θεσμικό πλαίσιο και η ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής 
εκπαίδευσης στη Σάμο την περίοδο της Ηγεμονίας (Αύγουστος 1834 – Μάρτιος 1913). Φλώρινα 2012 
(διδ.διατρ.: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), σ. 512 σημ. 97, σ. 634 σημ. 185, σ. 653. 
 

492.  «Η Αγία Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και η Σάμος», Σαμιακές 
Μελέτες 7 (2005-2006). Αναφορά Τιμής στην Αγία Μεγάλη του 
Χριστού Εκκλησία, σ. 7-8. 

 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η Μεγάλη του Χριστού 
Εκκλησία ενεπλάκη στην σαμιακή ιστορία, τα συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά και οι 
γενικότερες ευεργετικές συνέπειες της πνευματικής εκκλησιαστικής υπαγωγής της τοπικής 
Εκκλησίας στον Οικουμενικό Θρόνο, για την πνευματική ζωή και συγκρότηση του τόπου. 
Επίσης, περιγράφεται η σύγχρονή μας στενή πνευματική και εκκλησιαστική σχέση  των 
Σαμίων με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οποία εν μέρει διαμόρφωσε και πολλά στοιχεία 
της σαμιακής λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 17 σημ. 16, σ. 19 σημ. 27. 
Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος Σάμος και 
προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα 
στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας 
και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 264 σημ. 3. 
 

493.  «Λαογραφική Βιβλιογραφία της Σάμου Ε. Συμβολή πέμπτη», 
Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006). Αναφορά Τιμής στην Αγία Μεγάλη 
του Χριστού Εκκλησία, σ. 683-736. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για συμβολή στη σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία, όπου 
αναφέρεται και το ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, πανεπιστημιακών αρχείων και 
ερευνητικών κέντρων, που προέρχεται από τη Σάμο. Τα βιβλιογραφικά λήμματα 
συνοδεύονται από θεματολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε να μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν από της ερευνητές, ενώ έχουν αποδελτιωθεί συστηματικά και οι 
λαογραφικές αναφορές του τοπικού τύπου. Η συγκέντρωση της λαογραφικής βιβλιογραφίας 
του νησιού συνεχίζεται, ώστε η προσπάθεια αυτή να συμπληρωθεί με νεότερες προσθήκες 
και αναφορές, για να αποτελέσουν οι βιβλιογραφίες αυτές βασικό επιστημονικό εργαλείο του 
λαογράφου που θα θελήσει να ασχοληθεί με ζητήματα σαμιακής λαογραφίας. 
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Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο 
Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 526. 
 

494.  «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ηγεμονική Σάμος», 
Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006). Αναφορά Τιμής στην Αγία Μεγάλη 
του Χριστού Εκκλησία, σ. 800-804. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, με βάση βιβλιογραφικές πληροφορίες και, κυρίως, ανέκδοτα 
έγγραφα περί Σάμου από το Πατριαρχικό Αρχειοφυλάκιο της Κωνσταντινούπολης, 
σκιαγραφούνται και μελετώνται οι σχέσεις του Οικουμενικού Θρόνου με την Ηγεμονία της 
Σάμου, από το 1834/35 ως το 1912, σε όλους τους τομείς της δημόσιας και της 
εκκλησιαστικής ζωής του νησιού, αλλά και οι συστηματικές επαφές του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου με συγκεκριμένες ιστορικές προσωπικότητες της ηγεμονικής Σάμου. 
Πρόκειται για ιστορική και αρχειακή μελέτη, που μπορεί να εξηγήσει και την ιστορική 
υπόσταση ορισμένων μορφών της σαμιακής λαϊκής θρησκευτικότητας, που υπάρχουν 
ενεργές μέχρι σήμερα στην σαμιακή θρησκευτική λαογραφία. 
 
Αναφορές: Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος 
Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 264 σημ. 3. 
 

495.  «Βιβλιογραφική προσθήκη», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006). 
Αναφορά Τιμής στην Αγία Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, σ. 805-
806. 

 
Περίληψη: Γίνεται προσθήκη αβιβλιογράφητου μέχρι σήμερα εντύπου στην υπάρχουσα 
σαμιακή βιβλιογραφία, ώστε να συμπληρωθεί η εικόνα της σαμιακής βιβλιογραφίας την 
οποία διαθέτουμε. Πρόκειται για μια ακόμη προσθήκη στη σαμιακή βιβλιογραφία των Γ. 
Κουρέρη – Μ. Βουρλιώτη, η οποία συμπληρώνει τις γνώσεις μας και για την πνευματική, 
συγγραφική και εκδοτική παραγωγή των κατοίκων του νησιού. 
 

496.  «Ο Joseph Pitton de Tournefort και η Σάμος», Σαμιακές Μελέτες 
7 (2005-2006). Αναφορά Τιμής στην Αγία Μεγάλη του Χριστού 
Εκκλησία, σ. 807-811. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται κριτικά οι αναφορές του Γάλλου περιηγητή Joseph Pitton de 
Tournefort στη Σάμο, στην τοπογραφία, τα μνημεία και τον λαϊκό πολιτισμό της, ως μικρή 
συμβολή στην ανάδειξη των πηγών για την ιστορία και την λαογραφία του νησιού. 
Πρόκειται για μια συστηματική αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχουν οι περιηγητικές 
πηγές, για μια περίοδο κατά την οποία οι υπόλοιπες βιβλιογραφικές πηγές δεν παρέχουν 
αξιόπιστες και συνεχείς μαρτυρίες, ώστε να προωθηθεί η μελέτη της ιστορίας και του 
πολιτισμού του νησιού. 
 

497.  «Όψεις της κοινωνικής και εκπαιδευτικής προσφοράς του 
Νικολάου Δημητρίου», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006). Αναφορά 
Τιμής στην Αγία Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, σ. 812-814. 

 
Περίληψη: Με βάση σχετικές αναφορές σαμιακών εφημερίδων της εποχής του 
μεσοπολέμου, εξετάζονται πληροφορίες που αφορούν την εκπαιδευτική και κοινωνική 
προσφορά του σπουδαιότερου παραδοσιακού λαογράφου της Σάμου, του δασκάλου και 
λογίου Νικολάου Α. Δημητρίου. Στις πληροφορίες αυτές μπορούν να εντοπιστούν και οι 
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απαρχές του λαογραφικού έργου του σπουδαίου αυτού Σαμίου λογίου, που αποτελεί βάση 
για τις σύγχρονες σαμιακές σπουδές. 
 

498.  «Οι απαρχές της λαογραφικής έρευνας στη Σάμο», Σαμιακές  
Μελέτες 7 (2005-2006). Αναφορά Τιμής στην Αγία Μεγάλη του 
Χριστού Εκκλησία, σ. 815-816. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται και εξετάζονται ορισμένες πληροφορίες για την αρχή της 
καταγραφής δεδομένων του σαμιακού λαϊκού πολιτισμού, στα χρόνια του μεσοπολέμου, με 
πρωταγωνιστές τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού, που 
αποτελούν πηγές για την μελέτη της ιστορικής πορείας της σαμιακής, αλλά και της ελληνικής 
ευρύτερα, λαογραφίας. Και στη Σάμο οι εκπαιδευτικοί υπήρξαν πρωταγωνιστές του 
λαογραφικού έργου, και από την άποψη αυτή εδώ παρέχεται μια συστηματική διερεύνηση 
της ιστορικότητας των σαμιακών λαογραφικών σπουδών. 
 

499.  «Μια μαρτυρία του 1761 για το Καντήλι της Σάμου», Σαμιακές 
Μελέτες 7 (2005-2006). Αναφορά Τιμής στην Αγία Μεγάλη του 
Χριστού Εκκλησία, σ. 817-818. 

 
Περίληψη: Παρατίθεται και σχολιάζεται μία αναφορά του πρ. Οικουμενικού Πατριάρχη 
Καλλινίκου, στα μέσα του 18ου αιώνα, για το Καντήλι της Σάμου, μια περιοχή στο βουνό 
Κέρκης, όπου κατά την παράδοση εμφανίζεται υπερφυσικής προελεύσεως φως, το οποίο 
επισημαίνει την ύπαρξη εκεί κρυμμένων ιερών λειψάνων. Πρόκειται για σημαντική πηγή, 
κυρίως λόγω της χρονολόγησής της, που έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα 
βιβλιογραφία για το ζήτημα. 
 

500.  «Γύρω από το περιοδικό Σαμιακά Χρονικά», Σαμιακές Μελέτες 7 
(2005-2006). Αναφορά Τιμής στην Αγία Μεγάλη του Χριστού 
Εκκλησία, σ. 819-820. 

 
Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στο συγκεκριμμένο σαμιακό περιοδικό, που 
εκδόθηκε κατά τον μεσοπόλεμο, την έκδοση και την ιστορία του, τα περιεχόμενά του και την 
συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής βιβλιογραφίας. Η μελέτη αυτή εντάσσεται στην 
προσπάθεια κριτικής διερεύνησης των πηγών της σαμιακής λαογραφίας, γι’ αυτό και 
αποτελεί μία ακόμη εργασία υποδομής για την ανάπτυξη των σχετικών με την Σάμο, την 
ιστορία και τον πολιτισμό της, πηγών. 
 

501.  «Και πάλι για το βιβλίο το σχετικό με τον Ιπποκράτη Ζαΐμη και 
το έργο του», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006). Αναφορά Τιμής στην 
Αγία Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, σ. 821-822. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται κριτικές σκέψεις και παρατηρήσεις για το βιβλίο αυτό, που έχει 
έντονο προσωπικό και απομνημονευματικό χαρακτήρα, και το οποίο αφορά μια σπουδαία 
μορφή της κατοχικής και μεταπολεμικής Σάμου, τον αγωνιστή, πολιτικό και λόγιο Ιπποκράτη 
Ζαΐμη, ο οποίος άφησε πλούσιο και πολυσχιδές έργο στον τόπο της καταγωγής του. Στην 
κριτική αυτή ανάγνωση, το κείμενο του Ζαΐμη αντιμετωπίζεται ως πηγή της νεώτερης 
προφορικής ιστορίας του νησιού. 
 

502.  «Παραδοσιακός πολιτισμός της Θράκης. Εισαγωγικές 
παρατηρήσεις», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (εκδ.), Θράκη. 
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Ιστορική και Λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της. 
Αθήνα – Εκδόσεις Αλήθεια 2006, σ. 11-25. 

 
Περίληψη: Ως εισαγωγή στο συλλογικό τόμο για το λαϊκό πολιτισμό της Θράκης 
διατυπώνονται ορισμένες παρατηρήσεις τόσο για την ιστορία της μελέτης της θρακικής 
λαογραφίας, όσο και για τα κύρια χαρακτηριστικά της, κατά το παρελθόν και στις μέρες μας. 
Επίσης, αναλύεται η μέθοδος και οι σκοποί της παρούσας έκδοσης, και παρουσιάζονται 
αναλυτικά τα περιεχόμενά της. Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία εξετάζονται 
χαρακτηριστικές μορφές της παραδοσιακής θρακικής λαογραφίας, αλλά και οι κύριοι άξονες 
και πυλώνες, πάνω στους οποίους στηρίζεται η ανάπτυξη του λαϊκού πολιτισμού της 
Θράκης. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 561 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Γαρ. Θεοδωρίδου, «Αρχειακή λαογραφία και φωτογραφία: ‘Συνομιλία’ με τα ‘σιωπηλά 
πρόσωπα’ της ιστορίας. Μια πρόταση ‘ανάγνωσης’ του αρχείου ‘Ονομαστικές εγκαταστάσεις 
προσφύγων του 1922 εγκατεστημένων προσωρινά στην Ξάνθη’», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Ελ. Κ. 
Χαρατσίδης – Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Από το Αραράτ στον Όλυμπο: Θέματα αρμενικής 
λαογραφίας. Θεσσαλονίκη 2014 (Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Εθνικής Ακαδημίας 
Επιστημών της Δημοκρατίας της Αρμενίας), σ. 696 σημ. 395, σ. 734-735. Ελ. Φιλιππίδου - Μ. 
Κουτσούμπα - Β. Τυροβολά, «Διαπλέκοντας το χορό, το δρώμενο και την ταυτότητα: Ο χορός στο 
δρώμενο του ‘κ’να’ ως σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας 
στην περιοχή του Έβρου», Επιστήμη του Χορού [ηλεκτρονικό περιοδικό] 6 (2013), σ. 25. 
 

503.  «Σύγχρονα λαογραφικά της Κομοτηνής», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης (εκδ.), Θράκη. Ιστορική και Λαογραφική προσέγγιση του 
λαϊκού πολιτισμού της. Αθήνα – Εκδόσεις Αλήθεια 2006, σ. 147-162. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται νεωτερικές λαογραφικές μορφές από την πόλη της Κομοτηνής, από 
διάφορους τομείς του λαϊκού βίου και διατυπώνονται σκέψεις για τις αρχές της αστικής 
λαογραφίας, όπως αυτές διαπιστώνονται στην Κομοτηνή σήμερα, αλλά και στην Θράκη 
ευρύτερα, ως μικρή συμβολή σε ένα σπουδαίο, και ελάχιστα μελετημένο από την λαογραφία 
μας ζήτημα. Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, 
εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες αυτές μορφές της σύγχρονης αστικής θρακικής λαογραφίας, 
και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής ελληνικής 
και διεθνούς λαογραφικής βιβλιογραφίας, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη 
ανάπτυξη.  
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 562 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Γ. Χ. Κούζας, «Αστική Λαογραφία: θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική διαδρομή - 
θεματολογία. Από τη μελέτη των ‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των σύγχρονων 
μεγαλουπόλεων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: 
Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 144 σημ. 258. Γαρ. Θεοδωρίδου, «Η 
σημασία του χώρου στη σύγχρονη Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 
514 σημ. 80. Ευ. Θωμαδάκη – Αθ. Αλεξίου, «Σχόλια στα ελληνικά κείμενα», Ερευνητικό Πρόγραμμα 
«Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη 
Θράκη» (ΕΟΧ GR07 / 3768) – Υποέργο 02 «Γλωσσολογική έρευνα, αποτίμηση και διάχυση 
αποτελεσμάτων», ΠΕ1: Γλωσσολογική έρευνα – Παραδοτέο Π.1.4: Συνοδευτικό επεξηγηματικό υλικό, 
σ. 64. Ελένη Ζουπανιώτου, Το γυναικείο καρναβάλι της Πρέβεζας. Μεταμφίεση και κοινωνία (1960 - 
2018). Ιωάννινα 2018 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 118 σημ. 299, σ. 133. 
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504.  «Σύγχρονες πανηγύρεις των πόλεων», Εφημέριος 54: 7 (2006), σ. 
4-5. 

 
Περίληψη: Με βάση ορισμένα αστικά θρησκευτικά πανηγύρια, ιδίως της Ιεράς 
Μητροπόλεως Περιστερίου, εξετάζεται η μορφή, το περιεχόμενο, η λειτουργικότητα και η 
σχέση με τα παλαιά πανηγύρια της ελληνικής επαρχίας, ως παράγοντες που διαμορφώνουν 
τα σύγχρονά μας πανηγύρια των μεγάλων αστικών κέντρων του τόπου μας. Από τη  
συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι 
ενδιαφέρουσες αυτές μορφές της αστικής θρησκευτικής λαογραφίας, και εξετάζονται κριτικά 
και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής ελληνικής και διεθνούς 
λαογραφικής βιβλιογραφίας, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη.  
 
Αναφορές: Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος, Χριστιανικές εορτές και σύγχρονη κοινωνία. Λαμία 
2006, σ. 23 σημ. 44. Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος, «Χριστιανικές εορτές και σύγχρονη 
κοινωνία», Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου «Το χριστιανικόν εορτολόγιον». Αθήναι 
2007,  σ. 495 σημ. 44. Αρχιμ. Γεώργ. Χρυσοστόμου, «Κοσμικές εορτές», Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου 
Λειτουργικού Συμποσίου «Το χριστιανικόν εορτολόγιον». Αθήναι 2007,  σ. 423 σημ. 15. Γ. Χ. Κούζας, 
«Αστική Λαογραφία: θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική διαδρομή - θεματολογία. Από τη μελέτη 
των ‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, 
θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 143 σημ. 252. Γ. Χ. Κούζας, Οι ζητιάνοι στον αστικό χώρο. Μελέτη μιας 
περιθωριακής ομάδας στο Δήμο Περιστερίου. Λαογραφική εξέταση. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 
68 σημ. 196, σ. 516. Γ. Χ. Κούζας, Η επαιτεία στην πόλη. Μορφές οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης 
– ταυτότητες. Αθήνα 2017, σ. 897. 
 

505.  «Βλάσιος ο εξ Αμορίου», στο Αλ. Σαββίδης (επιμ.), 
Εγκυκλοπαιδικό Προσωπογραφικό Λεξικό Βυζαντινής Ιστορίας και 
Πολιτισμού 5. Αθήνα 2006 [στο εξής: ΕΠΛΒΙΠ 5], σ. 102 [σε 
συνεργασία με τον Στέλιο Μουζάκη]. 

 
506.  «Γεράσιμος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως», στο ΕΠΛΒΙΠ 

5, σ. 274 [σε συνεργασία με τον Στέλιο Μουζάκη]. 
 

507.  «Άγιος Γεώργιος», στο ΕΠΛΒΙΠ 5, σ. 291-293. 
 

508.  «Γρηγόριος ο ομολογητής», στο Αλ. Σαββίδης (επιμ.), 
Εγκυκλοπαιδικό Προσωπογραφικό Λεξικό Βυζαντινής Ιστορίας και 
Πολιτισμού 6. Αθήνα 2006 [στο εξής: ΕΠΛΒΙΠ 6], σ. 65-66. 

 
509.  «Άγιος Δημήτριος», στο ΕΠΛΒΙΠ 6, σ. 175-176. 

 
510.  «Διονύσιος ο Αθωνίτης», στο ΕΠΛΒΙΠ 6, σ. 200-201. 

 
511.  «Όσιος Δωρόθεος», στο ΕΠΛΒΙΠ 6, σ. 240. 

 
512.  «Δωρόθεος μητροπολίτης Μυτιλήνης», στο ΕΠΛΒΙΠ 6, σ. 241-

242. 
 

513.  «Αγία Ελές(σ)α», στο ΕΠΛΒΙΠ 6, σ. 271. 
 

514.  «Άγιος Ελευθέριος», στο ΕΠΛΒΙΠ 6, σ. 272-273. 
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515.  «Folklore information in an unpublished work of Damaskin 

Rilski», ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ 
ХИЛЕНДАРСКИ», БЪЛГАРИЯ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ 1: 1 
ИСТОРИЯ (2006) / Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, 
Scientific Papers – History 1: 1 (2006). Университетско   
издателство Паисий Хилендарски, σ. 261-268. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή αποδελτιώνονται και μελετώνται συγκριτικά οι λαογραφικές 
πληροφορίες που περιέχει ένα ανέκδοτο κείμενο του λόγιου Βούλγαρου κληρικού 
Δαμασκηνού του Ριλιώτη, και οι οποίες κυρίως ανήκουν στον τομέα της θρησκευτικής 
λαογραφίας, και της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του βουλγαρικού χωριού 
Παναγιούριστε, τόπου καταγωγής του λόγιου συντάκτη του κειμένου, ως μικρή συμβολή 
στην έρευνα της συγκριτικής βαλκανικής θρησκευτικής λαογραφίας. Έτσι οι λαογραφικές 
πληροφορίες του κειμένου παραδίδονται σχολιασμένες στην επιστημονική χρήση, ως μια 
μορφή ιστορικής θεώρησης της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς και της λαϊκής 
θρησκευτικότητας της περιοχής. 
 

516.  «Δημώδεις αποδόσεις λόγων του Ιωάννη του Χρυσοστόμου από 
τον Γεώργιο Κόντη (τέλη 16ου - αρχές 17ου αι.)», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 77 (2006), σ. 121-143. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η ζωή και το έργο του Οφφικιάλου της Μεγάλης 
Εκκλησίας Γεωργίου Κόντη, από την Αίνο της Θράκης, γίνεται ειδικότερη αναφορά στα 
λαϊκά κηρύγματα και στις παραφράσεις πατερικών ομιλητικών κειμένων σε δημώδη γλώσσα 
της εποχής του, τις οποίες φιλοτέχνησε, και εκδίδονται χαρακτηριστικά τρεις τέτοιες 
αποδόσεις ομιλιών  του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, από χειρόγραφο που σώζεται στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου. Πρόκειται για συνέχεια προγενέστερης σχετικής μελέτης, που 
αποσκοπεί στην πληρέστερη αποτίμηση του έργου του Γεωργίου Κόντη, αλλά και στην 
μελέτη της παράδοσης της λαϊκής κηρυγματικής των χρόνων της οθωμανικής κυριαρχίας, η 
οποία παρουσιάζει και σημαντικό λαογραφικό ενδιαφέρον. 
 
Αναφορές: Παν. Τζιβάρα, «Θρήισσα λογιοσύνη: όψεις από τη Μητρόπολη Αίνου τον 17ο αι.», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Πολυχρόνιον. Τιμητικό αφιέρωμα στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄. Κομοτηνή 2017, σ. 109 σημ. 9. 
 

517.  «Τρεις σταθμοί του λαϊκού εορτολογίου», Πεμπτουσία 21 (2006), 
σ. 36-40. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε μεγάλα καλοκαιρινά θρησκευτικά πανηγύρια 
(Μεταμόρφωση του Σωτήρος, Κοίμηση της Θεοτόκου κ.λπ.), που κυριαρχούν στην εθιμική 
ζωή του λαού μας, στα στοιχεία που περιλαμβάνουν από την παλαιότερη λαϊκή θρησκευτική 
παράδοσή μας, και στα νεωτερικά δεδομένα που διαμορφώνουν το σύγχρονο πρόσωπό τους 
και ορίζουν την κοινωνική λειτουργικότητά τους. Πρόκειται για κύριους εορτολογικούς 
σταθμούς του μήνα Αύγουστου, που είναι οριακός και διαβατήριος για την ελληνική λαϊκή 
θρησκευτικότητα. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 204 σημ. 793. 
 

518.  «Τριών Ιεραρχών λαϊκή λατρεία», Παρνασσός 47 (2005), σ. 171-
192. 
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Περίληψη: Με βάση το θησαυρισμένο λαογραφικό υλικό συγκεντρώνονται και εξετάζονται 
τα έθιμα λαϊκής λατρείας που σχετίζονται με τις επιμέρους εορτές των αγίων Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου και Γρηγορίου του Θεολόγου, αλλά και με τον κοινό 
εορτασμό τους στις 30 Ιανουαρίου, και διερευνάται κατά πόσον τα έθιμα της εορτής των 
Τριών Ιεραρχών είναι λαϊκά, ή κατασκευασμένα και προερχόμενα «άνωθεν», για να 
διαπιστωθεί τελικά η λαϊκή προέλευση των περισσοτέρων από αυτά. Η μελέτη στηρίζεται 
στο σχετικό υλικό της προγενέστερης λαογραφικής βιβλιογραφίας, και αποσκοπεί στη 
λεπτομερή μελέτη των αγιολατριών τελετουργιών που σχετίζονται με τη λαϊκή λατρεία των 
τριών επιφανών αγίων ιεραρχών. 
 
Κρίσεις: Τρίτη Χιλιετία 45 (2010), σ. 16 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: Στ. Λαμπάκης, «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιογραφία», Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 52 (2004-2006), σ. 633. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου 
εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 92 σημ. 311. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η 
παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 
(διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 57 σημ. 147. 
 

519.  «Λαϊκό δίκαιο και ορθόδοξες παραδόσεις», Πανηγυρική 
Εκδήλωση Εορτασμού της Δεκάτης Ενάτης Επετείου Καθιερώσεως 
του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου Πολιούχου Αθηνών και 
Προστάτου των Δικαστών στην Παλαιά Βουλή (3 Οκτωβρίου 2005). 
Αθήνα – Δήμος Αθηναίων 2006, σ. 17-26. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται μορφές λαϊκού δικαίου στις οποίες ο λαός μας αναμειγνύει το 
θρησκευτικό στοιχείο, και οι οποίες αποτελούν επίσης και τμήμα της παραδοσιακής λαϊκής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς, ώστε να καταφανεί η βαθύτατη και οργανική σχέση του λαού 
μας με την ορθόδοξη παράδοσή του. Πρόκειται για μια μελέτη του εθιμικού δικαίου υπό το 
πρίσμα της θρησκευτικής λαογραφίας, δηλαδή υπό την έννοια της σύνδεσης των αντιλήψεων 
αυτών προς τελετουργικές εθιμικές μορφές της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας, που 
ταυτοχρόνως αποτελεί συμβολή στη διερεύνηση των παραδοσιακών ιδεολογιών, των 
αντιλήψεων και των νοοτροπιών του ελληνικού λαού. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Λαογραφία και επιστήμη του δικαίου», Κιβωτός Φιλίας. Τιμητικός 
τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο. Die Arche der Freundschaft. Festschrift für 
Professor Dr. Theodor J. Panagopoulos. Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2011, σ. 6 σημ. 10. Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, «Λαογραφία και επιστήμη του δικαίου», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών 43 (2012), σ. 15 σημ. 10. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δίκαιο και λαϊκός 
πολιτισμός. Αθήνα 2017, σ. 18 σημ. 10. 
 

520.  «Καλοκαιρινές πανηγύρεις», Εφημέριος 54: 8 (2006), σ. 4-5. 
 
Περίληψη: Γίνονται αναφορές σε εξέχουσες καλοκαιρινές θρησκευτικές πανηγύρεις του 
ελληνικού λαού, στα δομικά στοιχεία τους, στα στοιχεία που έχουν κληρονομήσει από την 
παλαιότερη παράδοσή μας, και στα νεωτερικά δεδομένα που έχουν προσλάβει, στην 
τρέχουσα και ζωντανή λαϊκή θρησκευτική παράδοση του λαού μας. Με βάση συστηματική 
επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες αυτές 
εποχικές μορφές της παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας, και εξετάζονται κριτικά και 
ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας.  
 
Αναφορές: Αρχιμ. Γεώργ. Χρυσοστόμου, «Κοσμικές εορτές», Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου Λειτουργικού 
Συμποσίου «Το χριστιανικόν εορτολόγιον». Αθήναι 2007,  σ. 423 σημ. 15, σ. 424 σημ. 20. 
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521.  «Σχόλια σε βυζαντινή μοναστική παράδοση (AaTh 756)», 

Γρηγόριος ο Παλαμάς 89: 811 (2006), σ. 769-777. 
 
Περίληψη: Με αφορή μια παράδοση από τη Σάμο, σχετιζόμενη με την ίδρυση της Ιεράς 
Μονής Μεγάλης Παναγίας, εξετάζεται εκ νέου ο παραμυθιακός τύπος AaTh 756, η ιστορική 
διαδρομή του μέσα στην ελληνική γραμματεία, αλλά και οι σημασίες που κατά καιρούς 
αποδόθηκαν στους συμβολισμούς του, στα πλαίσια της λαϊκής θρησκευτικής συμπεριφοράς 
του Γένους. Πρόκειται για την διήγηση σχετικά με την θαυματουργική πιστοποίηση της 
μετάνοιας του Λωτ, η οποία μεταπλάθεται και χρησιμοποιείται ως αγιολογική παράδοση 
σχετικά με την υπερφυσική πιστοποίηση της θείας συμφωνίας προς ανθρώπινες επιλογές και 
πράξεις. 
 

522.  «Ο Γιώργος Ζευγώλης και η ναξιακή λαογραφία», Ναξιακά 21: 59 
(2006), σ. 19-21. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στο λαογραφικό έργο του Ναξίου Γιώργου Ζευγώλη, ιδιαίτερα 
δε στην συγκεντρωτική επανέκδοση των παλαιότερων μικρών λαογραφικών κειμένων του, 
και αποτιμάται, γενικότερα, η σημαντική προσφορά του, τόσο στην ναξιακή, όσο και 
ευρύτερα στην κυκλαδίτικη λαογραφία. Πρόκειται για μία ακόμη συμβολή στην κριτική 
θεώρηση της εξέλιξης και των βάσεων της ναξιακής λαογραφίας, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως 
υπόβαθρο για την μελλοντική συστηματική ανάπτυξή της, στα πλαίσια των επιστημονικών 
ναξιακών τοπικών σπουδών. 
 

523.  «Δεκαπενταύγουστος στο Αιγαίο», στον τόμο Στρ. Φιλιππότης 
(επιμ.), Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 9 (2007). Αθήνα 2007, σ. 53-
61. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που σχετίζονται με τον 
Δεκαπενταύγουστο και την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) από 
διάφορα νησιά του Αιγαίου, ώστε να συγκεντρωθούν τα στοιχεία εκείνα που δίνουν στον 
αιγαιοπελαγίτικο Δεκαπενταύγουστο το ιδιαίτερο εθιμικό χρώμα που τον χαρακτηρίζει. Με 
βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι 
ενδιαφέρουσες αυτές εποχικές μορφές της παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας, και 
εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής λαογραφικής 
βιβλιογραφίας. 
 

524.  «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στη Σάμο. Το 
χρονικό της επίσκεψής του», Μεθόριος 22 (2006), σ. 12-13. 

 
Περίληψη: Παρατίθεται το χρονικό της επίσκεψης της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στη Σάμο, και διατυπώνονται σκέψεις για τη σχέση του 
νησιού με την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, η οποία διαδραμάτισε βαρύνοντα ρόλο στην 
πνευματική συγκρότηση των Σαμίων, διαχρονικά. Με βάση τα πεπραγμένα της επίσκεψης 
αυτής εξετάζονται και όψεις των εκδηλώσεων του θρησκευτικού συναισθήματος των 
Σαμίων, σχετιζόμενες με την τοπική εκδοχή της μεγάλης πατριαρχικής παράδοσης της 
Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. 
 

525.  «Η κυπριακή μονή της Παναγίας του Κύκκου και η Σάμος», 
Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 27 (2006), σ. 
187-197. 
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Περίληψη: Με βάση αρχειακό υλικό, βιβλιογραφικές πληροφορίες και σωζόμενα σε ναούς 
της Σάμου κειμήλια, ερευνώνται οι σχέσεις της Σάμου με την Ιερά Μονή Κύκκου της 
Κύπρου, και εξετάζεται η ύπαρξη ή μη μετοχίου της κυπριακής μονής στο νησί, που 
παραδίδεται από ορισμένες πηγές, για να διαπιστωθεί τελικά ότι τέτοιο μετόχι δεν υπήρξε. 
Επίσης ανιχνεύεται η διάδοση της λατρείας της Παναγίας του Κύκκου, αλλά και του 
εικονογραφικού της τύπου στη Σάμο, ως μια απολύτως χαρακτηριστική περίπτωση 
επιδράσεων της δράσης της μονής στη λαϊκή σαμιακή θρησκευτικότητα και στην 
παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων του νησιού. 
 

526.  «Πατμιακά», Εφημέριος 54: 9 (2006), σ. 4-5. 
 
Περίληψη: Με βάση την σχετική μελέτη του Καθηγουμένου και Πατριαρχικού Εξάρχου 
Πάτμου, Αρχιμανδρίτη κ. Αντίπα Νικηταρά, εξετάζεται το νομοκανονικό καθεστώς που 
διέπει την Ιερά Μονή Πάτμου και την Πατριαρχική Εξαρχία, αλλά και οι ουσιαστικές 
σχέσεις της προς τον Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Τα στοιχεία αυτά 
αποτελούν την βάση μιας σειράς επιδράσεων της Πάτμου στα νησιά του Αιγαίου και την 
Κρήτη, οι οποίες διαπιστώνονται και στο επίπεδο της νησιωτικής παραδοσιακής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 149 σημ. 39. 
 

527.  «Ο Μ. Γ. Μερακλής και η Νέα Ελληνική Λαογραφία», Χοροστάσι 
16 (2006). Αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή, σ. 8-9. 

 
Περίληψη: Από το μεγάλο και σημαντικό έργο του καθηγητή Μιχαήλ Μερακλή εξετάζονται 
και αποτιμώνται εδώ τα στοιχεία εκείνα που σχετίζονται με την θεμελίωση και μελέτη της 
«Νέας Ελληνικής Λαογραφίας», με βάση την οποία η λεγόμενη «Σχολή των Ιωαννίνων», της 
οποίας ο τιμώμενος καθηγητής υπήρξε ιδρυτής και ουσιαστικός εμπνευστής, ανανέωσε 
καθοριστικά την επιστημονική λαογραφία στον τόπο μας. Πρόκειται για μια κριτική 
αποτίμηση των απαρχών και της πορείας της επιστημονικής λαογραφικής αυτής σχολής, που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά στα πλαίσια μιας γενικότερης ιστορικής θεώρησης της 
ιστορίας των ελληνικών λαογραφικών σπουδών. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 803 [Αν. Παπακυπαρίσσης] / Χοροστάσι 33 (2010), 
σ. 18 [Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης] 
 
Αναδημοσίευση: www. sachinides.com.  
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η εκδοτική δραστηριότητα του Κέντρου Ελληνικού Χορού και 
Λαϊκού Πολιτισμού», Χοροστάσι 33 (2010), σ. 20 σημ. 4. Αν. Παπακυπαρίσσης, «Νεωτερική Ελληνική 
Λαογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, 
θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 28 σημ. 35. Ματθ. Σταμούλης, Άνθρωποι και 
έργα των χεριών σήμερα: ο μάστορας Παναγιώτης Ρηγάλος και τα «λευκαδίτικα» μαχαίρια του στο 
χωριό Καραϊσκάκης Αιτωλοακαρνανίας. Επιτόπια λαογραφική έρευνα. Ιωάννινα 2011 (μεταπτ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 179, σ. 206. 
 

528.  «Σάμιοι στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Επιγραφικές μαρτυρίες», 
Απόπλους 37-38 (2006), σ. 180-185. 
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Περίληψη: Με βάση ορισμένες ιεροσολυμιτικές εκκλησιαστικές επιγραφές, που 
δημοσιεύονται εδώ για πρώτη φορά, εξετάζεται η παρουσία και δράση Σαμίων ιερομονάχων 
και μοναχών, μελών της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στα 
πανάγια προσκυνήματα, τόσο των Ιεροσολύμων, όσο και της Αγίας Γης της Παλαιστίνης, 
γενικότερα. Όπως είναι γνωστό, η παρουσία των Σαμίων στους Αγίους Τόπους υπήρξε κύρια 
και καθοριστική, και στην μελέτη αυτή εξετάζονται ορισμένες απολύτως χαρακτηριστικές 
πτυχές αυτής της πραγματικότητας. 
 
Αναφορές: Αλεξία Ορφανού, Το θεσμικό πλαίσιο και η ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής 
εκπαίδευσης στη Σάμο την περίοδο της Ηγεμονίας (Αύγουστος 1834 – Μάρτιος 1913). Φλώρινα 2012 
(διδ.διατρ.: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), σ. 41 σημ. 124, σ. 627 σημ. 120, σ. 653. Χρ. 
Λάνδρος, Σαμιακά έντυπα μονόφυλλα, 1832 – 1915 1. Εισαγωγή, έντυπα μονόφυλλα 1832 – 1870. 
Αθήνα 2016, σ. LIV σημ. 155.  
 

529.  «Ο ιερός Χρυσόστομος και η καθημερινή ζωή της εποχής του», 
Εφημέριος 56: 1 (2007), σ. 4-5. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η συμπερίληψη λαογραφικών στοιχείων σε ποικίλα έργα του αγίου 
Ιωάννη του Χρυσοστόμου, οι λόγοι που την υπαγόρευσαν, αλλά και η αξία των 
χρυσοστομικών έργων ως βασικών πηγών για την βυζαντινή λαογραφία της πρώτης 
βυζαντινής περιόδου. Πρόκειται για μια πραγματικότητα την οποία έχει αναλυτικά 
επισημάνει και μελετήσει η ελληνική και ξένη λαογραφική βιβλιογραφία, και επί της οποίας 
διατυπώνονται εδώ ορισμένες κριτικές σκέψεις, από τη σκοπιά της θρησκευτικής 
λαογραφίας. 
 

530.  «Η ιστορία στη σαμιακή βιβλιογραφία», Μεθόριος 23 (2007), σ. 
47-50. 

 
Περίληψη: Με βάση πρόσφατες σχετικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις, αλλά και την σαμιακή 
ιστοριογραφική παράδοση, εξετάζεται εδώ η συστηματική ενασχόληση με την ιστορία της 
Σάμου, όπως εξελίχθηκε στην ανάλογη βιβλιογραφική παραγωγή, κατά τον 19ο και τον 20ό 
αιώνα. Πρόκειται για μια ακόμη μελέτη υποδομής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 
ερευνητές του μέλλοντος, για να αποτιμηθεί η μέχρι σήμερα πορεία και να σχεδιαστεί το 
μέλλον των επιστημονικών σαμικών σπουδών, οι οποίες, όπως έχει επανειλημένως 
προαναφερθεί, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. 
 

531.  «Bemerkungen zur Byzantinischen Tradition des Wachstums des 
Feuerbrands oder des Trockenen Stocks (AaTh 756)», Byzantion. 
Revue Internationale des Études Byzantines 76 (2006). Volume offert 
au professeure Edmond Voordeckers, σ. 321-329. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, με αφορή μια παράδοση από τη Σάμο, σχετιζόμενη με την 
ίδρυση της Ιεράς Μονής Μεγάλης Παναγίας, εξετάζεται εκ νέου ο παραμυθιακός τύπος 
AaTh 756, η ιστορική διαδρομή του μέσα στην ελληνική γραμματεία, αλλά και οι σημασίες 
που κατά καιρούς αποδόθηκαν στους συμβολισμούς του, στα πλαίσια της λαϊκής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς του Γένους. Επίσης, μελετάται ο τρόπος με τον οποίο η 
συγκεκριμένη λαϊκή αφήγηση χρησιμοποιήθηκε και μεταλλάχθηκε, ώστε να αποδοθεί, κατά 
καιρούς, σε διάφορους ναούς και μονές του ορθόδοξου χώρου, όπου η θαυματουργή 
αναβλάστηση θεωρείται θεόσταλτο σημείο που δηλώνει την άφεση βαρυτάτων αμαρτιών 
κατόπιν συντριπτικής μετανοίας του ενόχου. 
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Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 101: 1 (2008), σ. 368 [C. Mace] / Παριανά 138 (2015), σ. 
235 [Ν. Μαχά-Μπιζούμη] / Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 545-546 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναδημοσίευση: Ηλεκτρονικά στο Regesta Imperii. Akademie der Wissanschaften und der 
Literatur Mainz [opac. regesta – imperii. de] και ηλεκτρονικά στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γ. Τσιγάρας, «Τρία μονόφυλλα προσκυνητάρια των Αγίων Τόπων στο Σοχό 
Θεσσαλονίκης», Πανσέληνος 3 (1998), σ. 61. Γ. Τσιγάρας, Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης. 
Θεσσαλονίκη 2013, σ. 467. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου 
των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 137 
σημ. 512. Ν. Μαχά- Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού μέσα από το 
ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη Γ. Βαρβούνη», Παριανά 138 (2015), σ. 235 σημ. 
10. Türk Tarih Kurumu 76 (2006), σ. 330. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur 
Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 126 σημ. 435. Παντελεήμων 
Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων 
της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 84 σημ. 234. 
 

532.  «Το ενοριακό έργο στις πόλεις», Εφημέριος 56: 3 (2007), σ. 4-5 [= 
Διάβαση. Δημινιαία έκδοση Γραμματείας Κατηχήσεως Ιεράς 
Μητροπόλεως Περιστερίου 13: 69 (2007), σ. 20-22]  

 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ ορισμένες παράμετροι του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται 
και λειτουργούν οι μεγάλες ενορίες των αστικών κέντρων μας, ώστε να καλυφθούν οι 
υπάρχουσες ποιμαντικές ανάγκες, και η χρησιμοποίηση, στα πλαίσια αυτά, του παλαιοτέρου 
λαογραφικού υλικού, που αφορά μορφές και εκδηλώσεις της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς του λαού μας. Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες αυτές εποχικές μορφές της σύγχρονης 
θρησκευτικής αστικής λαογραφίας, και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά. 
 

533.  «Η μοναστηριακή παράδοση στην περιοχή της Θίσβης», Βοιωτικά 
Ανάλεκτα 42 (2006), σ. 433-434. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στα μοναστηριακά κέντρα που υπάρχουν στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Θίσβης της Βοιωτίας (Μονή οσίου Σεραφείμ, Μονή Παναγίας 
Μακαριώτισσας, Μονή Ταξιαρχών) και στην σχέση τους με την λαϊκή θρησκευτικότητα των 
κατοίκων. Ανιχνεύεται έτσι η επίδραση της μοναστικής παράδοσης στην διαμόρφωση της 
λαϊκής θρησκευτικής εθιμοταξίας των κατοίκων της περιοχής, ως συμβολή στη μελέτη της 
βοιωτικής θρησκευτικής λαογραφίας και της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς 
Βοιωτών. 
 

534.  «Οι οσμές ως ορόσημα στον παραδοσιακό πολιτισμό της Σάμου», 
Μεθόριος 24 (2007), σ. 41-42. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο οι οσμές λειτουργούν ως μνημονικοί 
τόποι για τον σαμιακό παραδοσιακό πολιτισμό, και στην γενικότερη θέση του πολιτισμού 
των οσμών στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Πρόκειται για ένα αντικείμενο που δεν έχει γίνει 
ακόμη αντικείμενο συστηματικής έρευνας από την πλευρά της ελληνικής λαογραφίας, παρά 
το προφανές πολιτισμικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει, ώστε η παρούσα μελέτη να 
αποσκοπεί να θέσει ορισμένους βασικούς άξονες αυτής της μελλοντικής επιστημονικής 
λαογραφικής μελέτης του συγκεκριμένου αντικειμένου. 
 

535.  «Λαογραφική έρευνα και καταγραφή στην περιοχή της 
Καβάλας», στο Ν. Ρουδομέτωφ (επιμ.), Η Καβάλα και τα Βαλκάνια 
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από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η Καβάλα και το Αιγαίο. 
Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών 
(15-18 Σεπτεμβρίου 2005) 1. Καβάλα 2007, σ. 141-164. 

 
Περίληψη: Μετά την γενικότερη επισκόπηση της παλαιότερης και σύγχρονης λαογραφικής 
έρευνας στην περιοχή, παρουσιάζονται και καταλογογραφούνται αναλυτικά τα χειρόγραφα 
πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από την Καβάλα και την περιοχή της, που έχουν 
κατατεθεί στο «Λαογραφικό Αρχείο» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κομοτηνή, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου 
του γράφοντος, αλλά και της συλλογής λαογραφικών στοιχείων δια των φοιτητών του 
Τμήματος, και διατυπώνονται σκέψεις για την αξία και την χρησιμότητα του υλικού αυτού. 
Σκοπός της μελέτης είναι η παροχή μιας επιστημονικής βάσης για την ανάπτυξη των 
σχετικών τοπικών λαογραφικών σπουδών. 
 

536.  «Τα έθιμα της γιορτής του αγίου Γεωργίου στην Αράχωβα», 
Τετράμηνα 76-81 (2007), σ. 6010-6014. 

 
Περίληψη: Με αφορμή μια νέα έκδοση σχετική με τα έθιμα που προσδιορίζουν το πανηγύρι 
του αγίου Γεωργίου στην Αράχωβα, διατυπώνονται σκέψεις σχετικά με το περιεχόμενο και 
την εθιμική σημασία της μεγάλης αυτής λαϊκής θρησκευτικής πανήγυρης της Στερεάς 
Ελλάδας, με τις πολιτισμικές και εθνικές προεκτάσεις της. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην 
λαϊκή εθιμοταξία της περιοχής, αλλά και στο συνδυασμό των εθίμων με την τέλεση 
παραδοσιακών αθλητικών αγωνισμάτων, που δίνουν και ιδιαίτερο τοπικό τόνο στο 
συγκεκριμένο πανηγύρι. 
 
Αναφορές: Στ. Καράμπελας, Η λατρεία του αγίου Γεωργίου στον ελλαδικό χώρο. Κομοτηνή 2016, σ. 25 
σημ. 42, σ. 41. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – 
Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 259 σημ. 969. 
 

537.  «Πασχαλινά», Εφημέριος 56: 4 (2007), σ. 4-5. 
 
Περίληψη: Διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για τα ελληνικά λαϊκά πασχαλινά έθιμα, που 
παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλία, για τις ρίζες, την προέλευση, την σύγχρονη μορφή τους 
και την λειτουργικότητά τους, στα πλαίσια της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. Με 
βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι 
ενδιαφέρουσες αυτές πασχαλινές μορφές της παραδοσιακής ελληνικής θρησκευτικής 
λαογραφίας, και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της 
σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 

538.  «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η ηγεμονική Σάμος», 
Πρακτικά ΚΖ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου 2. Θεσσαλονίκη 
2007, σ. 409-441. 

 
Περίληψη: Με βάση τα σχετικά με την Σάμο και την Εκκλησία της έγγραφα του 
Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου, κατάλογος των οποίων με σύντομες επιτομές παρέχεται στο 
τέλος της μελέτης, εξετάζονται οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Ιερά 
Μητρόπολη του νησιού, κατά την ηγεμονική περίοδο της ιστορίας της (1834-1912), με 
ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά σε ορισμένες μορφές και σε συγκεκριμένα γεγονότα της 
ιστορικής αυτής περιόδου, που παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Παρέχεται έτσι υλικό 
τόσο για την μελέτη της εκκλησιαστικής ιστορίας και προσωπογραφίας της Σάμου, όσο και 
για τη σπουδή της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς των Σαμίων, πολλά έθιμα των 
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οποίων επηρεάστηκαν από την πατριαρχική παράδοση και την αντίστοιχη τελετουργική 
πράξη και πρακτική. 
 
Αναφορές: Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος 
Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 264 σημ. 3. 
 

539.  «Θεατρικά στοιχεία στους εθιμικούς εκκλησιαστικούς 
πλειστηριασμούς», Στέφανος. Τιμητική προσφορά στον Βάλτερ 
Πούχνερ. Επιμέλεια: Ιωσήφ Βιβιλάκης. Αθήνα 2007, εκδ. Ergo – 
Παράβασις. Επιστημονικό Δελτίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Μελετήματα [5], σ. 141-148. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες νέες καταγραφές εθιμικών εκκλησιαστικών 
πλειστηριασμών του ελληνικού λαού, που συμπληρώνουν το υλικό της σχετικής 
μονογραφίας η οποία παραπάνω παρουσιάστηκε, και με βάση το υλικό αυτό διατυπώνονται 
παρατηρήσεις για την ύπαρξη εθιμικών μορφών, σε αυτούς, που έχουν μια ουσιαστική 
θεατρική υπόσταση, ως μικρή συμβολή στην έρευνα των δεδομένων των τελετουργικών 
μορφών της θρησκευτικής λαογραφίας μας. Συμπληρώνονται έτσι τα σχετικά με τους 
νεοελληνικούς εθιμικούς εκκλησιαστικούς πλειστηριασμούς, στους οποίους έχουν αφιερωθεί 
και άλλα μελετήματα, όπως και παραπάνω σημειώθηκε, με νέο υλικό και περισσότερα 
τοπικά παραδείγματα. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 855 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί στην Κάρπαθο», Δωδεκάνησος 1 
(2009), σ. 174. Β. Πούχνερ, Θεωρητικά θεάτρου. Κριτικές παρατηρήσεις στις θεωρίες του θεατρικού 
φαινομένου. Η σημειωτική μέθοδος – Η ανθρωπολογική μέθοδος – Η φαινομενολογική μέθοδος. Αθήνα 
2010, σ. 25 σημ. 9. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των 
Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 179 σημ. 
691, σ. 226-227 σημ. 893. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δίκαιο και λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2017, σ. 63. W. 
Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, 
Böhlau Verlag, σ. 209 σημ. 713, σ. 521. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 78 σημ. 207, σ. 371. 
 

540.  «Συμβολή στην επισκοπική ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως 
Σάμου: οι περιπέτειες του μητροπολίτη Παρθενίου Β΄ (1644-1652)», 
Γρηγόριος ο Παλαμάς 90: 816 (2007), σ. 117-127. 

 
Περίληψη: Με βάση αρχειακό υλικό και έγγραφα του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, εξετάζεται η εκκλησιαστική σταδιοδρομία του μητροπολίτη 
Σάμου Παρθενίου Β΄ (1644-1652), ο οποίος κινήθηκε μεταξύ των μητροπολιτικών θρόνων 
Σάμου και Ικαρίας και Θηβών και Λεβαδείας, ενώ παραλλήλως διευκρινίζονται και ορισμένα 
σκοτεινά, ως σήμερα, σημεία της εκκλησιαστικής ιστορίας της Σάμου, κατά τον ταραγμένο 
17ο αιώνα. Πρόκειται για συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία της 
Σάμου, που αξιοποιεί τα μέχρι σήμερα γνωστά και διαθέσιμα στοιχεία, φέρνοντας στο φως 
και νέα, προερχόμενα από συστηματική αρχειακή έρευνα. 
 

541.  «Αθωνική λογιοσύνη», Πρωτάτον 3: 106 (2007), σ. 221-223. 
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Περίληψη: Γίνεται βιβλιογραφική και κριτική αναφορά στο συγγραφικό και εκδοτικό έργο 
του λόγιου αγιορείτη μοναχού π. Μωυσή, της Ιεράς Κουτλουμουσιανής Σκήτης του Αγίου 
Παντελεήμονος, και εντάσσεται, το σημαντικό και πρωτότυπο έργο αυτό, στα πλαίσια της 
γενικότερης διαχρονικής παράδοσης της αθωνικής λογιοσύνης. Ο π. Μωυσής υπήρξε 
πρωτοπόρα μορφή του σύγχρονου αθωνικού μοναχισμού, με μεγάλο ερευνητικό, συγγραφικό 
και εκδοτικό έργο, ιδίως στο πεδίο της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας του Αγίου Όρους, 
των μονών και των μοναστών του. 
 

542.  «Μικρασιατικός και σαμιακός μοναχισμός (19ος - 20ός αι.)», 
Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Ελληνισμό της Μικράς 
Ασίας. Θεσσαλονίκη 2006, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, σ. 49-58. 

 
Περίληψη: Με βάση βιβλιογραφικές αναφορές και σχετικό αρχειακό υλικό ερευνώνται οι 
τρόποι με τους οποίους τα μεγάλα μοναστήρια της μικρασιατικής ενδοχώρας συνέβαλαν 
στην αναγέννηση του σαμιακού μοναχισμού, μετά την πύκνωση του πληθυσμού του νησιού, 
τον 15ο και τον 16ο αιώνα. Επίσης, εξετάζεται η παρουσία Μικρασιατών μοναχών στις μονές 
της Σάμου, και η γενικότερη συμβολή των Μικρασιατών στην έντονη μοναστική κίνηση στο 
νησί, ως και την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, αλλά και οι επιπτώσεις της αποκοπής 
της Σάμου από τις μικρασιατικές της συνάφειες, αποτέλεσμα των ιστορικών και 
γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, για την εξέλιξη των σαμιακών μονών. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 26 σημ. 43. 
 

543.  «Ιστορική πορεία και εκκλησιαστική παράδοση στη Σάμο», 
Γρηγόριος ο Παλαμάς 89: 814 (2006), σ. 1221-1236. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η διαχρονική πορεία της σαμιακής ιστορίας, και η παράλληλη 
εξέλιξη της εκκλησιαστικής ιστορίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. Από την 
εξέταση αυτή καταδεικνύεται ότι ιστορικός βίος και εκκλησιαστική ζωή υπήρξαν πάντοτε 
παράλληλα και σύμφυτα δεδομένα για την Σάμο και τους κατοίκους της, και ότι μεγάλη και 
καθοριστική υπήρξε η επίδραση της Ορθοδοξίας στην εξέλιξη της ιστορίας και του 
πολιτισμού του νησιού. Παραλλήλως, η μελέτη αυτή αναδεικνύει τις βάσεις για την 
επισταμένη σπουδή της λαϊκής θρησκευτικότητας και της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς των Σαμίων. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 25 σημ. 43, σ. 27 σημ. 46. 
 

544.  «Δημήτριος Β. Οικονομίδης Α. Βίος και έργο. Β. Επιστημονικά 
δημοσιεύματα», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (έκδ.), 
Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον Δημήτριο Β. Οικονομίδη. 
Αθήνα 2007, σ. 9-34 [σε συνεργασία με τον Μ. Γ. Σέργη]. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για την εισαγωγή στον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Λαογραφίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριο Οικονομίδη, όπου εκτίθενται τα βιογραφικά και 
εργογραφικά στοιχεία του, καταρτίζεται μία πλήρης βιβλιογραφία των δημοσιεύσεών του 
(ως το 2007) και διατυπώνονται κρίσεις και εκτιμήσεις για την γενικότερη προσφορά του 
στην επιστήμη της λαογραφίας και στην ανάπτυξη των λαογραφικών σπουδών στον τόπο 
μας. Πρόκειται και για δοκίμιο ιστορικής μελέτης των εξελίξεων της ελληνικής λαογραφίας 
και της διαχρονικής πορείας της, ιδίως κατά τα μέσα του 20ού αιώνα, εποχή μεγάλων και 
οριακών αλλαγών και ανακατατάξεων για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. 
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Αναφορές: Γ. Χ. Κούζας, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Η ιστορική διαδρομή της (1908-2008). 
Αθήνα 2009, σ. 230 σημ. 43. Γ. Τσερπές, Αναστοχαστικές προσεγγίσεις στην έρευνα της ελληνικής 
λαογραφίας (1907 – 2012). Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. Νικ. Κωνσταντινίδης – Εμμ. 
Ξυλάς, Ξάνθη 1946 – 1974: Όψεις των εκλογών και της καθημερινότητας. Ξάνθη 2015, σ. 10 σημ. 7, σ. 
200. W. Puchner, «Η συγκριτική μεθοδολογία του Γεωργίου Α. Μέγα στα πλαίσια των 
βαλκανολογικών ερευνών», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας 
και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά 
Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – 
Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 147 σημ. 16. Β. 
Πούχνερ, Θέματα Συγκριτικής Λαογραφίας. Ελλάδα, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος 
Πόντος. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 296 σημ. 16. 
 

545.  «Ο άγιος Συμεών ο Θεοδόχος στη λαϊκή λατρεία και της 
παραδόσεις του ελληνικού λαού», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. 
Γ. Σέργης (έκδ.), Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον 
Δημήτριο Β. Οικονομίδη. Αθήνα 2007, σ. 83-91. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι παραδόσεις και οι λαϊκές εθιμικές εκδηλώσεις που αφορούν τη 
λαϊκή λατρευτική τιμή του αγίου Συμεών, και συσχετίζονται, ορισμένες από τις παραδόσεις 
αυτές, με αρχαίους μύθους, που διασώζονται από τον Ηρόδοτο, ώστε να καταφανεί η νέα 
χρήση του παλαιότερου λαϊκού αφηγηματικού υλικού στα σχετικά με τον άγιο Συμεών 
πιστεύματα του λαού μας. Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της παραδοσιακής 
θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και οι θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με τον άγιο, 
και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής 
λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 96 σημ. 331. Γαρ. 
Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων 
Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 965. W. Puchner, 
Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau 
Verlag, σ. 364 σημ. 216. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η 
παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 
(διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 371-372. 
 

546.  «Λαογραφικά Σαμίων λογοτεχνών», στον τόμο Ι. Κ. Προμπονάς – 
Π. Βαλαβάνης (έκδ.), Ευεργεσίη. Τόμος χαριστήριος στον 
Παναγιώτη Ι. Κοντό 2. Αθήνα 2006, σ. 787-794. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται συστηματικά και μελετώνται αναλυτικά οι περιπτώσεις των 
Σαμίων λογοτεχνών, πεζογράφων κατά κύριο λόγο, που συμπεριλαμβάνουν στοιχεία του 
λαϊκού πολιτισμού του νησιού στο έργο τους, και μελετάται η λειτουργικότητα των 
δεδομένων αυτών στα πλαίσια της εκάστοτε συγγραφικής οικονομίας, αλλά και η χρήση των 
λογοτεχνικών αυτών έργων ως πηγών για την μελέτη της σαμιακής λαογραφίας, κατά τον 19ο 
και τον 20ό αιώνα. Ουσιαστικά πρόκειται για λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της σαμιακής 
λαογραφίας, που αποτελούν και πηγές τόσο για την μελέτη του λαϊκού πολιτισμού, όσο και 
για τη σπουδή των πηγών των Σαμίων λογοτεχνών, έργα των οποίων εξετάζονται. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 855 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική 
προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής 
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Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα 
των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 271, σ. 275. 
 

547.  «Η ιταλική κατοχή στη Σάμο και ο Μητροπολίτης Σάμου και 
Ικαρίας Ειρηναίος (1941-1943)», Απόπλους 39-40 (2007), σ. 338-351. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται, με βάση τη σχετική πλούσια βιβλιογραφία, η εθνική, πνευματική και 
εκκλησιαστική στάση και αντίσταση του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίου 
Παπαμιχαήλ κατά την περίοδο της ιταλικής κατοχής του νησιού (1941-1943), και η συμβολή 
του στην ανάπτυξη της Εθνικής Αντίστασης και της συνεννόησης μεταξύ των επιμέρους 
παραγόντων του σαμιακού αντιστασιακού κινήματος. Η πορεία και η στάση αυτή του 
ιεράρχη της Σάμου ανιχνεύονται τόσο σε ιστορικές όσο και σε λογοτεχνικές πηγές της 
εποχής, και ερμηνεύεται, στα πλαίσια των ιστορικών και πολιτισμικών δεδομένων της 
προσωπικότητας και της εποχής του. 
 
Αναφορές: Ελ. Μιτζάλης, «Εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας στη μνήμη του 
Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίου (1926-1963)», Η Φωνή της Καλλιθέας 56 (Δεκέμβριος 
2013), σ. 4. Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 22 σημ. 28. Αρχιμ. Συμεών 
Αυγουστάκης, «Το θεολογικό έργο του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίου», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 80 σημ. 7. Ν. Π. Σοϊλεντάκης, 1943. Το κίνημα στις ένοπλες δυνάμεις μας 
στη Μέση Ανατολή. Ο ρόλος της Αγγλίας. Απελευθέρωση και αποτροπή εμφυλίου πολέμου στη Σάμο – 
Ικαρία. Αθήνα 2017, σ. 37 σημ. 65, σ. 211 σημ. 644, σ. 249. 
 

548.  «Η οικογένεια και ο εμπορικός οίκος Σταματιάδη: Μεταξύ 
Κωνσταντινουπόλεως και Σάμου», στον τόμο Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης 
– Μ. Γ. Βαρβούνης (έκδ.), Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η 
Οικονομία του Γένους. Εισηγήσεις Επιστημονικής Διημερίδας 
(Αθήνα, 16-17 Οκτωβρίου 2006). Αθήνα 2007, σ. 217-227. 

 
Περίληψη: Με βάση βιβλιογραφικές και αρχειακές πληροφορίες παρακολουθούμε την 
εγκατάσταση στην Κωνσταντινούπολη ενός κλάδου της σαμιακής οικογένειας Σταματιάδη, 
τις εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες των μελών της, και την ανάπτυξη και νέων 
οικογενειακών κλάδων, αλλά και τις δραστηριότητες και τα βιογραφικά δεδομένα των 
επιμέρους μελών της, από τα μέσα του 19ου ως το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Από την 
οικογένεια αυτή, με τις κωνσταντινουπολίτικες καταβολές της, προήλθαν οι αδελφοί 
Επαμεινώνδας και Νικόλαος, οι δύο σπουδαιότεροι εκπρόσωποι της σαμιακής 
ιστοριογραφίας και λογιωσύνης του 19ου αιώνα. 
 
Αναφορές: Eusebi Ayensa i Prat, Στις εσχατιές της θάλασσας. Ισπανο-ελληνικές λαογραφικές 
συγκριτικές μελέτες. Αθήνα 2018, σ. 394 σημ. 8. 
 

549.  «Η καθημερινή ζωή των Ρωμιών της Πόλης – Τεκμήρια και 
πηγές για τη μελέτη της», στον τόμο Ι. Ν. Παπαμιχαλάκης – Μ. Γ. 
Βαρβούνης (έκδ.), Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Οικονομία του 
Γένους. Εισηγήσεις Επιστημονικής Διημερίδας (Αθήνα, 16-17 
Οκτωβρίου 2006). Αθήνα 2007, σ. 421-429. 

 
Περίληψη: Ως κατάληξη της Διημερίδας για την έρευνα των σχέσεων του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου με την οικονομία του Γένους, διατυπώνονται εδώ ορισμένες σκέψεις για την 
μελέτη της καθημερινής ζωής των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, στην πολυποικιλία που 
την χαρακτήριζε, με βάση τις πηγές και τα τεκμήρια που διαθέτουμε σήμερα, υπό το φως 
όσων έφερε στο προσκήνιο η επιστημονική αυτή Διημερίδα. Στο κείμενο αυτό τίθενται και 
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ορισμένες μεθοδολογικές βάσεις για τη συνέχιση της σχετικής έρευνας, κυρίως υπό το 
πρίσμα της επιστήμης της Λαογραφίας, με την έννοια της μελέτης της παραδοσιακής 
καθημερινότητας των ομογενών της Πόλης. 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 131 σημ. 51. 
 

550.  «Σάμιοι στην Κωνσταντινούπολη. Η περίπτωση της οικογένειας 
Σταματιάδη», Μεθόριος 25 (2007), σ. 45-47. 

 
Περίληψη: Στη σύντομη συτή μελέτη, με βάση βιβλιογραφικές και αρχειακές πληροφορίες 
παρακολουθούμε την εγκατάσταση στην Κωνσταντινούπολη ενός κλάδου της σαμιακής 
οικογένειας Σταματιάδη, τις εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες των μελών της, και 
την ανάπτυξη και νέων οικογενειακών κλάδων, αλλά και τις δραστηριότητες και τα 
βιογραφικά δεδομένα των επιμέρους μελών της, από τα μέσα του 19ου ως το πρώτο μισό του 
20ού αιώνα, ως συμβολή στην σαμιακή ιστορία και προσωπογραφία. Από την οικογένεια 
αυτή, όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε, προήλθαν οι αδελφοί Επαμεινώνδας και 
Νικόλαος, οι δύο σπουδαιότεροι εκπρόσωποι της σαμιακής ιστοριογραφίας και λογιωσύνης 
του 19ου αιώνα. 
 

551.  «Λαϊκά δρώμενα της Θράκης και της Μακεδονίας», στην έκδοση 
Υπουργείο Πολιτισμού – Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
Διονύσου λόγος. Μουσική – Χορός – Θέατρο - Παραδοσιακά 
δρώμενα. Θεσσαλονίκη 2007, σ. 25-26 / «Folk dromena of Thrace 
and Macedonia», στην έκδοση Ministry of Culture – National 
Theatre of Northern Greece, The Word of Dionysus. Music – Dance 
– Theatre - Folk dromena. Thessaloniki 2007, σ. 45-46. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε λαϊκά δρώμενα της Μακεδονίας και της Θράκης, που 
αποτελούν ορόσημα για τον ελληνικό ετήσιο εορτολογικό κύκλο, και στα τελετουργικά 
στοιχεία που περιέχουν, και τα οποία προσφέρονται για θεατρική και σκηνοθετική 
αξιοποίηση. Η στόχευση του κειμένου βρίσκεται στην θεατρική μορφή των τελετουργικών 
αυτών δρωμένων, αλλά και τη φολκλοριστική μεταποίησή τους, στα πλαίσια των σύγχρονων 
εξελίξεων στον λαϊκό πολιτισμό της Βόρειας Ελλάδας, και μάλιστα των λαογραφικώς 
σημαντικότατων περιοχών της Μακεδονίας και της Θράκης. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 105 σημ. 360. Γαρ. 
Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων 
Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 965. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 64 σημ. 
165. 
 

552. «Παραδοσιακά δρώμενα από πολιτιστικούς συλλόγους της 
Θράκης και της Μακεδονίας», στην έκδοση Υπουργείο Πολιτισμού 
– Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Διονύσου λόγος. Μουσική – 
Χορός – Θέατρο - Παραδοσιακά δρώμενα. Θεσσαλονίκη 2007, σ. 23-
24 / «Folk dromena from cultural associations of Thrace and 
Macedonia», στην έκδοση Ministry of Culture – National Theatre 
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of Northern Greece, The Word of Dionysus. Music - Dance – Theatre 
- Folk dromena. Thessaloniki 2007, σ. 43-44. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε λαϊκά δρώμενα της Μακεδονίας και της Θράκης, όπως τα 
αναβιώνουν και τα τελούν πολιτιστικοί σύλλογοι των περιοχών αυτών, που αποτελούν 
ορόσημα για τον ελληνικό ετήσιο εορτολογικό κύκλο, και στα τελετουργικά στοιχεία που 
περιέχουν. Η στόχευση του κειμένου βρίσκεται στην θεατρική μορφή των τελετουργικών 
αυτών δρωμένων, αλλά και τη φολκλοριστική μεταποίησή τους, στα πλαίσια του έργου 
πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, στον πολιτισμικά εναργή λαϊκό πολιτισμό της Βόρειας 
Ελλάδας, και μάλιστα των λαογραφικώς σημαντικότατων περιοχών της Μακεδονίας και της 
Θράκης. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 105 σημ. 360. 
Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – 
Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 128 σημ. 32. 
 

553.   «Αστικά έθιμα του θανάτου. Παρατηρήσεις και διαπιστώσεις», 
Παρνασσός 48 (2006), σ. 275-298. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή, και σε συνέχεια παλαιότερης σχετικής δημοσίευσης, 
εξετάζονται χαρακτηριστικές μορφές τως σύγχρονων ελληνικών αστικών εθίμων του 
θανάτου, και ο ρόλος των γραφείων τελετών στην διαμόρφωση και μορφοποίησή τους, σε 
σχέση προς τη σχετική ευρωπαϊκή βιβλιογραφία. Ειδικότερα μάλιστα μελετάται το ζήτημα 
των αστικών μετασχηματισμών που έχουν υποστεί τα παλαιότερα λαϊκά έθιμα του θανάτου, 
όπως αυτά υπάρχουν και έχουν καταγραφεί σε αγροτοκτηνοτροφικές κοινότητες της 
ελληνικής υπαίθρου, από τις οποίες προέρχεται και το μεγαλύτερο μέρος του παλαιότερου 
ελληνικού λαογραφικού υλικού που διαθέτουμε. Πρόκειται για μελέτη νεωτερικής αστικής 
λαογραφίας, που χρησιμοποιεί τα σχετικά πορίσματα της πλούσιας ελληνικής και διεθνούς 
βιβλιογραφίας, και εξάγει σχετικά συμπεράσματα για τις μεταφυσικές αντιλήψεις και 
τελετουργικές πρακτικές του ελληνικού λαού. 
 
Αναφορές: Κυριακή Χρυσού-Καρατζά, «Η τροφή και η διατροφή ως παράγοντες κοινωνικών και 
οικονομικών μεταβολών (20ός αι.) στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα στη Σαντορίνη (ενδεικτικές 
επισημάνσεις)», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 20 (2006-2010). Πεντηκονταέτηρος, σ. 396 
σημ. 41. Κ. Χρυσού-Καρατζά, «Διατροφικές συνήθειες και συμβολισμοί κατά το διαβατήριο στάδιο 
της τελευτής στις Κυκλάδες από τον 20ό αιώνα μέχρι σήμερα», στο E. Close - G. Gouvalis - G. Frazis - 
M. Palaktsoglou - M. Tsianikas (επιμ.), Greek Research in Australia: Proceedings og the Biennial 
International Conference of Greek Studies, Flinders University, Department of Languages/Modern 
Greek. Adelaide 2009, σ. 11, σ. 14. Κυρ. Χρυσού – Καρατζά, «Η ιστορική διαδρομή της τροφής ως 
πολιτισμικού φαινομένου στον ελλαδικό χώρο», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου 
Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – 
Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 1003 σημ. 
148. Μ. Γ. Σέργης, Αστική Λαογραφία. Αναπαραστάσεις της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό έργο 
του Μιχαήλ Μητσάκη: χώρος, κοινωνία, πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα 2016, σ. 786. Γαρ. Γ. 
Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών 
στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 965. 
 

554.  «Το πανηγύρι του οσίου Σεραφείμ του Δομβοΐτη», Βοιωτικά 
Ανάλεκτα 44 (2007), σ. 465-466. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στην εθιμοταξία του πανηγυριού του οσίου Σεραφείμ, όπως 
αυτό τελείται στην Ιερά Μονή οσίου Σεραφείμ της Βοιωτίας, στην ιστορική καταγωγή τους, 
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αλλά και στην σύγχρονη λειτουργικότητά τους, στα πλαίσια της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς των Βοιωτών. Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της παραδοσιακής 
θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και οι θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με τον άγιο, 
και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής 
λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 

555.  «Εκκλησία, Γένος και νεοελληνική ιστοριογραφία», Εφημέριος 
56: 7 (2007), σ. 4-5. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις γύρω από τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία και τις σχέσεις της με το Γένος μερίδα της 
νεοελληνικής ιστοριογραφίας, και για την ουσιαστική συμβολή της Εκκλησίας στην 
διαμόρφωση της ιστορίας και της παράδοσης του Γένους. Πρόκειται για εξέταση των 
παραγόντων που διαμορφώνουν και την λαϊκή παραδοσιακή θρησκευτικότητα, η οποία έχει 
άμεση σλυνδεση με την εκκλησιαστική ζωή και πράξη, στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία και 
θρησκευτική συμπεριφορά. 
 

556.  «Λόγοι Ιωάννου του Χρυσοστόμου παραφραζόμενοι υπό Γεωργίου 
Κόντη ρήτορος Αίνου», Θεολογία 77: 2 (2006), σ. 475-502. 

 
Περίληψη: Σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών μελετών για το ίδιο ζήτημα, 
εξετάζεται η ζωή και το έργο του Οφφικιάλου της Μεγάλης Εκκλησίας Γεωργίου Κόντη, από 
την Αίνο της Θράκης, γίνεται ειδικότερη αναφορά στα λαϊκά κηρύγματα και στις 
παραφράσεις πατερικών ομιλητικών κειμένων σε δημώδη γλώσσα της εποχής του, τις οποίες 
φιλοτέχνησε, και εκδίδονται χαρακτηριστικά τρεις τέτοιες αποδόσεις ομιλιών  του Ιωάννη 
του Χρυσοστόμου, από χειρόγραφο που σώζεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου. Η μελέτη 
αυτή αποτελεί συμβολή και στην εξέταση της λαϊκής κηρυγματικής των χρόνων της 
οθωμανικής κυριαρχίας, που αποτέλεσε παράγοντα διαμόρφωσης και της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς του ελληνικού λαού. 
 
Κρίσεις: Byzantinische Zeitschrift 101: 2 (2008), σ. 875 [A. von Stockhausen] 
 
Αναφορές: Παν. Τζιβάρα, «Θρήισσα λογιοσύνη: όψεις από τη Μητρόπολη Αίνου τον 17ο αι.», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Πολυχρόνιον. Τιμητικό αφιέρωμα στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄. Κομοτηνή 2017, σ. 109 σημ. 9. Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. 
Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 131 σημ. 47. 
 

557.  «Ο εορτασμός των Χριστουγέννων στην Κωνσταντινούπολη», 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 6-9. 

 
Περίληψη: Μελετάται ο τρόπος εορτασμού των Χριστουγέννων κατά την μεταβυζαντινή 
περίοδο, τόσο σε λαϊκό επίπεδο, όσο και στην αυλική, αυτοκρατορική και δημόσια 
εθιμοταξία, με βάση τις πηγές και τη σχετική βιβλιογραφία, ως μικρή συμβολή στην μελέτη 
της βυζαντινής λαογραφίας. Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι 
ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της ιστορικής παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας 
αλλά και οι βυζαντινές θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με την εορτή, και 
εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής λαογραφικής 
βιβλιογραφίας. 
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Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 131 σημ. 49. 
 

558.  «Τιμητικό αφιέρωμα της ‘Εστίας Θεολόγων Χάλκης’ στην 
δεκαπενταετία της πατριαρχείας της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 77-
78. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται το περιεχόμενο του τιμητικού αυτού τόμου, που αποτελεί 
αφιέρωμα στην δεκαπενταετία της πατριαρχείας της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου, και διατυπώνονται σκέψεις για τα κύρια σημεία, την προσφορά και τις 
προοπτικές του λαμπρού πατριαρχικού έργου της δεκαπενταετίας αυτής. Πρόκειται για έναν 
συλλογικό επιστημονικό τόμο, ο οποίος ταυτοχρόνως περιλαμβάνει και μια καταγραφή του 
πατριαρχικού έργου, ιδιαιτέρως χρήσιμη για τον εκκλησιαστικό ιστορικό του μέλλοντος. 
 

559.  «Η Πατριαρχική και Συνοδική πράξη του 1928 και τα δίκαια του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου επί των Μητροπόλεων των Νέων 
Χωρών», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 79-80. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για την ουσία και το περιεχόμενο της 
Πατριαρχικής και Συνοδικής  πράξης του 1928, και για τις θετικές επιπτώσεις της στην 
διαμόρφωση της εκκλησιαστικής ιστορίας και της λαϊκής λατρευτικής παράδοσης των 
επαρχιών των «Νέων Χωρών». Η πράξη αυτή διαμόρφωσε ουσιαστικά το εκκλησιαστικό 
τοπίο, επί του οποίου δομήθηκε ο νεότερος εκκλησιαστικός βίος στις ελληνικές αυτές 
περιοχές, άρα και η λαϊκή θρησκευτική παράδοση των κατοίκων, που βρίσκεται σε σχέση 
ουσιαστικής αλληλεξάρτησης προς την εκάστοτε εκκλησιαστική πραγματικότητα. 
 

560.  «Το Παγκόσμιο Συνέδριο των Κωνσταντινουπολιτών 
(Κωνσταντινούπολη 30 Ιουνίου, 1-2 Ιουλίου 2006)», 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 81-83. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται το Παγκόσμιο Συνέδριο των Κωνσταντινουπολιτών 
(Κωνσταντινούπολη 30 Ιουνίου, 1-2 Ιουλίου 2006), οι ομιλίες που έγιναν στα πλαίσιά του 
και η σημασία τους για την μελέτη και την στήριξη της ομογένειάς μας στην Πόλη. 
Πρόκειται για συνέδριο σημαντικό, τα πεπραγμένα του οποίου καταδεικνύουν τόσο τον 
δυναμισμό της Ρωμιοσύνης της Πόλης, όσο και τις προοπτικές της ομογένειας στην Τουρκία, 
που διαγράφονται ελπιδοφόρες και ουσιαστικές. 
 

561.  «Σκέψεις και συμπεράσματα από την Διημερίδα ‘Το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και η Οικονομία του Γένους’ (Αθήνα, 16-17 
Οκτωβρίου 2006)», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 153-155. 

 
Περίληψη: Ως κατάληξη της Διημερίδας για την έρευνα των σχέσεων του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου με την οικονομία του Γένους, παρουσιάζονται οι ομιλίες των εργασιών της, 
και διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για την μελέτη της καθημερινής ζωής των Ρωμιών της 
Κωνσταντινούπολης, στην πολυποικιλία που την χαρακτήριζε, με βάση τις πηγές και τα 
τεκμήρια που διαθέτουμε σήμερα, υπό το φως όσων έφερε στο προσκήνιο η επιστημονική 
αυτή Διημερίδα, αλλά και στα πλαίσια της συστηματικής λαογραφικής μελέτης της αστικής 
παραδοσιακής καθημερινότητας. 
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562.  «The Austrian contribution to the research of the Greek 
Folklore», στον τόμο Herbert Kröll (εκδ), Austrian – Greek 
Encounters over the centuries. History – Diplomacy – Politics – Arts - 
Economics. Innsbruck – Wien - Bozen 2007, Studien Verlag, σ. 205-
215. 

 
Περίληψη: Μελετάται η ενασχόληση Αυστριακών ερευνητών, περιηγητών και 
πανεπιστημιακών καθηγητών, με διάφορες μορφές και εκδηλώσεις της ελληνικής 
λαογραφίας, κυρίως κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, και γίνεται αναλυτική παρουσίαση των 
σχετικών έργων της. Ειδικότερα μελετώνται τα ανάλογα έργα των Werner von Haxthausen, 
Johan Georg von Hahn, Paul Kretsmer, Ludwig Salvator, Leopold Kretzenbacher και Walter 
Puchner, του τελευταίου δε μόνον ενδεικτικά και σύντομα. Με βάση τις μελέτες τους και τις 
πληροφορίες της σχετικής βιβλιογραφίας, το έργο των μελετητών αυτών αποτελεί και τμήμα 
της γενικότερης ιστορικής εξέλιξης της επιστήμης της λαογραφίας και της καταγραφής και 
μελέτης του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, διαχρονικά. 
 
Κρίσεις: Παριανά 138 (2015), σ. 235 [Ν. Μαχά-Μπιζούμη] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Β. Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες – Μέθοδοι - Θεματικές. Αθήνα 2009, σ. 443 
σημ. 7. Β. Πούχνερ, Θεωρητικά θεάτρου. Κριτικές παρατηρήσεις στις θεωρίες του θεατρικού 
φαινομένου. Η σημειωτική μέθοδος – Η ανθρωπολογική μέθοδος – Η φαινομενολογική μέθοδος. Αθήνα 
2010, σ. 23 σημ. 4, σ. 26 σημ. 10. Ν. Μαχά- Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού μέσα από το ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη Γ. Βαρβούνη», Παριανά 
138 (2015), σ. 235 σημ. 9. 
 

563.  «Trakya’da Ortak Müsülman ve Hristiyan Ibabet Gelenekleri: 
Xanti’den (Iskece) Örnek Bir Olay», Yöre. Aylik Kültür Dergisi 8:85 
(2007), σ. 20-25. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η περίπτωση ενός νεοφανούς αγίου, που τιμάται 
στο χωριό Δρυμιά της Ξάνθης, οι βυζαντινές καταβολές του αλλά και η σχέση του με την 
μπεκτασίδικη αγιολατρεία των μουσουλμάνων της περιοχής, οι οποίοι, από κοινού με τους 
χριστιανούς, χρησιμοποιούν λατρευτικά τον ίδιο χώρο. Πρόκειται για εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα περίπτωση λαϊκού θρησκευτικού συγκριτισμού, που φανερώνει τις 
ιδιομορφίες της λαϊκής θρησκευτικής παράδοσης στον ευρύτερο θρακικό πολιτισμικό χώρο, 
και στηρίζεται στο ιστορικό γεγονός της συνύπαρξης πληθυσμιακών ομάδων με 
διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 96 σημ. 229, σ. 
131 σημ. 486. Ν. Μαχά- Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού μέσα από 
το ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη Γ. Βαρβούνη», Παριανά 138 (2015), σ. 233 
σημ. 6. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), 
σ. 91-92 σημ. 10. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – 
Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 360 σημ. 208. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση 
των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 59 σημ. 154. Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. 
Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 132 σημ. 60. Β. 
Πούχνερ, Θέματα Συγκριτικής Λαογραφίας. Ελλάδα, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος 
Πόντος. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 42 σημ. 39. 
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564.  «Ένας αφανής πνευματικός αστέρας της χριστιανικής Σάμου», 
Φτεριάς 34 (2007), σ. 9-11. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στη ζωή και το έργο του Σάμιου π. Καλλινίκου Μουστίκου, με 
αφορμή μία σχετική έκδοση, και τοποθετείται, η εκκλησιαστική και πνευματική δράση του, 
στα πλαίσια της εξέλιξης του σαμιακού μοναχισμού και της λαϊκής θρησκευτικότητας των 
Σαμίων. Πρόκειται για μια σημαντική πνευματική μορφή της σύγχρονης εποχής, το έργο και 
η δράση της οποίας αποτελεί ορόσημο για την σύγχρονη ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα 
και την παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά του λαού μας. 
 

565.  «Αkrites», στο Al. G. Savvides – Benj. Hendrickx – Al. J. Simpson 
– Thekla Sansaridou-Hendrickx (επιμ.), Encyclopaedic 
Prosopographical Lexicon of Byzantine History and Civilization 1. 
Brussels 2007, έκδ. Brepols [στο εξής: EPLBHC 1], σ. 184-193. 

 
566.  «Οι επιδράσεις του μικρασιατικού μοναχισμού στην ίδρυση και 

ανάπτυξη των μονών της Σάμου (19ος - 20ός αι.)», Erytheia. Revista 
de Estudios Bizantinos y Neogriegos 28 (2007), σ. 259-267. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, με βάση βιβλιογραφικές αναφορές και σχετικό αρχειακό 
υλικό ερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους τα μεγάλα μοναστήρια της μικρασιατικής 
ενδοχώρας συνέβαλαν στην αναγέννηση του σαμιακού μοναχισμού, μετά την πύκνωση του 
πληθυσμού του νησιού, τον 15ο και τον 16ο αιώνα. Επίσης, εξετάζεται η παρουσία 
Μικρασιατών μοναχών στις μονές της Σάμου, και η γενικότερη συμβολή των Μικρασιατών 
στην έντονη μοναστική κίνηση στο νησί, ως και την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. 
Πρόκειται για μια κίνηση στην οποία ο σαμιακός μοναχισμός οφείλει ουσιαστικά την ακμή 
και ανάπτυξή του, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. 
 
Αναδημοσίευση: www. interclassica. um. es. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 25 σημ. 43. 
 

567.  «Η διάδοση του χριστιανισμού στη Σάμο», στον τόμο Στρ. 
Φιλιππότης (επιμ.), Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 10 (2008). Αθήνα 
2008, σ. 163-172. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται κριτικά οι απόψεις για την δήθεν διδασκαλία του αποστόλου 
Παύλου στη Σάμο, και αποδεικνύεται ότι πρόκειται περί μυθοπλασίας, αφού το σχετικό 
χωρίο των Πράξεων των Αποστόλων δεν μπορεί να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Επίσης 
εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η τοπική Εκκλησία προσπαθεί να στηρίξει την δήθεν 
παύλεια προέλευσή της, επιδρώντας άμεσα στην λαϊκή θρησκευτική συμπεριφορά των 
Σαμίων, σε μια περίπτωση επινοημένης παράδοσης η οποία μέσω της εκκλησιαστικής 
πράξεις δημιουργεί ανάλογη λαϊκή θρησκευτική και λατρευτική συνείδηση.  
 
Αναφορές: Ελ. Μπίστικα, «Πιστοί στο βιβλίο οι Στρατής Γ. Φιλιππότης και Γ. Κ. Καιροφύλας με το 
Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους και το Αθηναϊκό Ημερολόγιο κάνουν την καλή αρχή για το 2008», Η 
Καθημερινή (8 Δεκεμβρίου 2007), σ. 2. 
 

568.  «Λαϊκά θρησκευτικά πανηγύρια αθηναϊκών ενοριών», στο Γ. Κ.  
Καιροφύλα – Σ. Γ. Φιλιππότη (εκδ.), Αθηναϊκό Ημερολόγιο 19 
(2008), σ. 210-218. 
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Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, με βάση ορισμένα αστικά θρησκευτικά πανηγύρια, ιδίως της 
Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, εξετάζεται η μορφή, το περιεχόμενο, η λειτουργικότητα 
και η σχέση με τα παλαιά πανηγύρια της ελληνικής επαρχίας, ως παράγοντες που 
διαμορφώνουν τα σύγχρονά μας πανηγύρια των μεγάλων αστικών κέντρων του τόπου μας. 
Ιδιαίτερα μάλιστα εξετάζονται οι αθηναϊκές περιπτώσεις σύγχρονων πανηγυριών, που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο λαογραφικό ενδιαφέρον. Με βάση τα παραδείγματα αυτά 
εξετάζονται οι πανηγυρικές μορφές της αστικής λαϊκής θρησκευτικότητας, οι εκδηλώσεις και 
τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, σε μια προσπάθεια μελέτης της λαϊκής θρησκευτικότητας 
του ελληνικού αστικού χώρου. 
 
Αναφορές: Χαρ. Δημακοπούλου, «Τα νέα ημερολόγια», Εστία (8 Δεκεμβρίου 2007), σ. 6. Μ. Γ. 
Σέργης – Γαρ. Θεοδωρίδου, «‘Η πόλη με τα χίλια χρώματα’. Οι ‘Γιορτές Παλιάς Πόλης της Ξάνθης’ ως 
σκηνοθετημένη όψη του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού», στον τόμο Μαν. Γ. Βαρβούνης – Μαν. Γ. 
Σέργης – Δέσπ. Δαμιανού – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της 
παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις 
τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 2016, Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος 
Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 289 σημ. 52. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur 
Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 365 σημ. 225. 
 

569.  «Σύγχρονες μορφές θρησκευτικότητας στον ελληνικό λαϊκό 
πολιτισμό», Γρηγόριος ο Παλαμάς 90: 817 (2007), σ. 207-222. 

 
Περίληψη: Μελετώνται ορισμένες περιπτώσεις νεωτερικών λαϊκών θρησκευτικών εθίμων, 
που διαπιστώνονται σήμερα στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά του λαού μας, και 
με βάση αυτά διατυπώνονται σκέψεις σχετικά με τις μορφές, το περιεχόμενο, τη σχέση με τις 
παλαιότερες μορφές παράδοσης και την λειτουργικότητα της νεωτερικής θρησκευτικότητας, 
τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ελληνική επαρχία, του λαού μας. Πρόκειται για 
δεδομένα της νεωτερικής θρησκευτικής λαογραφίας, που προσδιορίζουν την σύγχρονή μας 
λαϊκή θρησκευτική συμπεριφορά του λαού, σχηματοποιούν ανάλογες νοοτροπίες και 
εκδηλώνονται με τελετουργικές συμπεριφορές και εμφανίζουν σχεδόν πανελλήνια διάδοση, 
σε πλήθος αστικών και αστικοποιημένων οικισμών. 
 

570.  «Οι εικόνες στη λαϊκή λατρευτική παράδοση», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 78 (2007), σ. 205-210. 

 
Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στις μορφές παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς, στα έθιμα, στις δοξασίες, στις αντιλήψεις, στις παραδόσεις και στις 
λατρευτικές πρακτικές που σχετίζονται με τα εικονίσματα, και μάλιστα όσα σχετίζονται με 
παραδόσεις θαυματουργίας, του ελληνικού λαού, ώστε να καταφανεί ότι τα εικονίσματα 
αποτελούν και σήμερα βασικά σημεία για την εκδήλωση μορφών της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας, ακόμη και στις πλέον σύγχρονες ή νεωτερικές μορφές και εκδοχές της. 
Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι 
ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και 
οι θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με την τιμή των εικόνων, και εξετάζονται 
κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής λαογραφικής 
βιβλιογραφίας. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 965. 
W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 
2017, Böhlau Verlag, σ. 371 σημ. 243. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 372. 
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571.  «Ιωάννης Ρίζος Μανές (π. 1710 - πριν 1788)», στο Λεξικό 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα – Έργα – Ρεύματα – Όροι. 
Αθήνα 2007 (εκδ. Πατάκη) [στο εξής: ΛΝΛ], σ. 1319. 

 
572.  «Ιωάννης Ραπτάρχης (1838-1871)», sto ΛΝΛ, σ. 1911. 

 
573.  «Λευτέρης Ραφτόπουλος (1922 κ. εξ.)», στο ΛΝΛ, σ. 1913. 

 
574.  «Σέργιος Ραφτάνης (π. 1815-1886)», στο ΛΝΛ, σ. 1912-1913. 

 
575.  «Ανδρέας Ρηγόπουλος (1821-1889)», στο ΛΝΛ, σ. 1920-1921. 

 
576.  «Κώστας Ροδαράκης (1938 κ. εξ.)», στο ΛΝΛ, σ. 1931. 

 
577.  «Isidora Rosenthal – Kamarinea (1918-2004)», στο ΛΝΛ, σ. 1940. 

 
578.  «Γεώργιος Ρουσιάδης (1783-1854)», στο ΛΝΛ, σ. 1947. 

 
579.  «Αστική λαϊκή θρησκευτικότητα σε ενοριακά πλαίσια: Η 

περίπτωση της ενορίας της Αγίας Αναστασίας της Πατρικίας της Ι. 
Μητροπόλεως Περιστερίου», στον τόμο Γ. Ανδρειωμένος (επιμ.), 
Ευκαρπίας Έπαινος. Αφιέρωμα στον καθηγητή Παναγιώτη Δ. 
Μαστροδημήτρη. Αθήνα 2007, εκδ. Πορεία, σ. 183-199. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η περίπτωση της σχηματοποίησης και εκδήλωσης μορφών της 
σύγχρονης αστικής λαϊκής θρησκευτικής παράδοσης στην ενορία της αγίας Αναστασίας της 
Πατρικίας της Ι. Μητροπόλεως Περιστερίου. Συγκεκριμένα μελετώνται οι πανηγύρεις, οι 
λατρευτικές συνήθειες, οι νεωτερικές τελετουργικές μορφές, αλλά και η ενορικαή 
συγκρότηση, μέσω της οποίας παράγεται και το σχετικό πνευματικό και εκκλησιαστικό έργο, 
τόσο της συγκεκριμένης ενορίας, όσο και γενικότερα της Μητρόπολης Περιστερίου. Με 
βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι 
ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και 
οι θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με την αγία, και εξετάζονται κριτικά και 
ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 
Αναφορές: Γ. Χ. Κούζας, «Η καθημερινή ζωή των ζητιάνων στο προαύλιο του Αγίου Αντωνίου 
Περιστερίου: Ετερότητα και Περιθωριακότητα στη θρησκευτική ζωή του αστικού χώρου», στον τόμο 
Μ. Γ. Βαρβούνης - Παν. Τζουμέρκας (επιμ.), Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. 
Χατζηφώτη 1. Αλεξάνδρεια 2008, σ. 242 σημ. 17. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Έντυπα μέσα επικοινωνίας 
και λαϊκός πολιτισμός. Νεωτερικά λαογραφικά. Αθήνα 2011, σ. 203. Γ. Χ. Κούζας, «Αστική 
Λαογραφία: θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική διαδρομή - θεματολογία. Από τη μελέτη των 
‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, 
θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 144 σημ. 256. Ιερώνυμος Φωτάκης, Αγία Αναστασία η πατρικία. Μια 
γυναικεία μορφή του αιγυπτιακού μοναχισμού. Αθήνα 2013 (πτυχ. εργασία: Ανωτάτη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Αθηνών), σ. 34 σημ. 103. Γ. Χ. Κούζας, Οι ζητιάνοι στον αστικό χώρο. Μελέτη μιας 
περιθωριακής ομάδας στο Δήμο Περιστερίου. Λαογραφική εξέταση. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 
516. Γ. Τσερπές, Αναστοχαστικές προσεγγίσεις στην έρευνα της ελληνικής λαογραφίας (1907 – 2012). 
Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην 
καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 965. Γ. Χ. Κούζας, Η επαιτεία στην πόλη. Μορφές οργάνωσης – 
στρατηγικές επιβίωσης – ταυτότητες. Αθήνα 2017, σ. 897. 
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580.  «Δένδρα, φυτά και άνθη στη λαϊκή λατρευτική μας παράδοση», 

Πεμπτουσία 25 (2007), σ. 16-18.  
 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, με αφορμή σχετική μελέτη της Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, 
διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για την εθιμική και τελετουργική χρήση των δένδρων και 
των φυτών, στα πλαίσια της λαϊκής θρησκευτικότητας και της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς του λαού μας. Πρόκειται για τελετουργικές εκδηλώσεις μιας λαογραφικής 
οικολογικής συνείδησης, που λαμβάνουν ανάλογες εθιμικές εκφράσεις και συνδέονται με 
σημαντικές στιγμές του ετήσιου εορτολογικού κύκλου, ιδίως σε αγροτοκτηνοτροφικές 
κοινότητες, στις οποίες οι άνθρωποι ζουν σε στενότερη συνάφεια προς τη φύση. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 230 σημ. 885. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 147 σημ. 
434. Ζ. Ρωπαΐτου, Ο κόσμος της Ευριπίδου και των πέριξ. Ευριπίδου, Ψυρρή και Γεράνι: ένας περίπατος 
στον χώρο και στον χρόνο. Αθήνα 2018, σ. 327. 
 

581.  «Χριστουγεννιάτικα σημειώματα», Εφημέριος 56: 11 (2007), σ. 6. 
 
Περίληψη: Διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για τα χριστουγεννιάτικα έθιμα του 
ελληνικού λαού, παλαιότερα και νεώτερα, και για την λειτουργικότητά τους στα πλαίσια της 
λαϊκής εθιμοταξίας του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των ελληνικών παραδοσιακών 
κοινοτήτων. Τα εξεταζόμενα έθιμα του ελληνικού παραδοσιακού Δωδεκαημέρου 
παρουσιάζουν τόσο αρχέγονες επιβιώσεις, όσο και σύγχρονες επιδράσεις, και συνιστούν 
έναν εθιμικό κύκλο ιδιαιτέρως ζωντανό και εναργή, στα πλαίσια της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας, τόσο σε παραδοσιακά, όσο και σε αστικά ή νεωτερικά πλαίσια. 
 

582.  «Η λιτανεία της Τρίτης του Πάσχα στο Καρλόβασι: 
Θρησκευτικές και ιστορικές καταβολές ενός εθίμου», Πρακτικά 
Συνεδρίου «Καρλόβασι Σάμου. Ένα νησιωτικό, εμπορικό και 
βιομηχανικό κέντρο στο ανατολικό Αιγαίο». Αθήνα 2007, σ. 315-327. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το έθιμο της πασχαλινής λιτανείας που υπάρχει στην Δυτική Σάμο, η 
μορφολογία και η τυπολογία του, ως επίσης και η προέλευσή του, που εντοπίζεται σε 
επιδράσεις από ανάλογα έθιμα της Πάτμου, οι οποίες έφτασαν στη Σάμο μέσω των 
πατμιακών μετοχίων του νησιού. Επίσης, διατυπώνονται σκέψεις για την ερμηνεία του 
εθίμου και για την ένταξή του στα έθιμα που αποσκοπούν στην υπερφυσική προφύλαξη ενός 
οικισμού και των κατοίκων του, μέσω της τελετουργικής χάραξης ενός μαγικού 
προστατευτικού κύκλου, στα όριά του. Τελικά εξετάζεται η διαχρονική πορεία της 
συγκεκριμένης πασχαλινής τελετουργίας, από τις παλαιότερες μαρτυρίες της ως και την 
σύγχρονη επιβίωσή της. 
 
Αναφορές: Γ. Κρόκος, Μεθόριος 31 (2009), σ. 94. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου 
εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 108 σημ. 367. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, 
Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 
2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 67 σημ. 168. 
 

583.  «Σημειώσεις σε παραμύθια της Θράκης», Περί Θράκης 5 (2005-
2006), σ. 245-249. 

 



 506 

Περίληψη: Δημοσιεύονται παραμυθολογικές παρατηρήσεις με βάση ανέκδοτες παραλλαγές 
παραμυθιών της Θράκης, οι οποίες σώζονται στο «Λαογραφικό Αρχείο» του καθηγητή και 
ακαδημαϊκού Γεωργίου Α. Μέγα, ως συμβολή τόσο στην μελέτη του θρακικού παραμυθιού, 
όσο και στην πρόοδο της τυπολόγησης των ελληνικών παραμυθιών, που τώρα βρίσκεται σε 
εξέλιξη, με την ολοκλήρωση της έκδοσης του καταλόγου των ελληνικών παραμυθιών. Οι 
σημειώσεια αυτές αφενός μεν προωθούν την έρευνα και μελέτη του θρακικού παραμυθιού, 
αφετέρου δε αφορούν το ελληνικό παραμύθι γενικότερα, σε μια προσπάθεια συγκριτικής και 
τυπολογικές μελέτες ορισμένων παραλλαγών. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 1005 [Β. Πούχνερ] 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 132 σημ. 55. Κωνστ. Παπασταϊκούδη, Λαϊκά παραμύθια της Ανατολικής 
Ρωμυλίας (Καβακλή, Μικρό και Μεγάλο Μοναστήρι). Θεσσαλονίκη 2018, σ. 269. 
 

584.  «Ο νεομάρτυς άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης († 26 Νοεμβρίου 1807) 
και η τιμή της μνήμης του στον ελληνικό λαό», Εκκλησία 84: 11 
(2007), σ. 922-925. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στα αγιολογικά και συναξαριακά κείμενα, στις λαϊκές 
παραδόσεις και στην λατρευτική τιμή των λειψάνων του στον ελληνικό λαό, καθώς επίσης 
και στην οργάνωση της σύγχρονης λαϊκής λατρείας του, που με κέντρο το χωριό Πιτυός της 
Χίου, τόπο καταγωγής του, διαδίδεται πλέον συστηματικά σε ολόκληρο τον ελληνικό 
πολιτισμικό χώρο. Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, 
εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της παραδοσιακής θρησκευτικής 
λαογραφίας αλλά και οι θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με τον άγιο, και 
εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής λαογραφικής 
βιβλιογραφίας. 
 
Αναφορές: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας 31 (2008), σ. 48. 
 

585.  «Λογοτεχνικά και λαογραφικά για το αμπέλι και το κρασί», 
Μεθόριος 27 (2008), σ. 14-16. 

 
Περίληψη: Με βάση την έκδοση μιας συλλογής σχετικών με την αμπελοκαλλιέργεια και την 
οινοπαραγωγή στη Σάμο πεζογραφημέτων, διατυπώνονται σκέψεις για τη θέση των 
επαγγελματικών αυτών ενασχολήσεων στον παραδοσιακό πολιτισμό του νησιού, καθώς 
επίσης και για τα σαμιακά λαογραφικά του αμπελιού και του κρασιού, που συνέχουν τον 
σαμιακό λαϊκό πολιτισμό. Πρόκειται για λογοτεχνικές αναπαραστάσεις μιας ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρουσας πτυχής του υλικού και του πνευματικού πολιτισμού των κατοίκων της Σάμου, 
οι οποίες φυσικά έχουν και ιδιαίτερο λαογραφικό ενδιαφέρον. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 727 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

586.  «Θεοφάνεια και Φώτα», Εφημέριος 57: 1 (2008), σ. 4. 
 

Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στα έθιμα των Θεοφανείων, όπως αυτά 
εμφανίζονται στον ελληνικό εορτολογικό κύκλο, και διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικές 
με την σημαντική αυτή εορτολογική στιγμή, όπως παρουσιάζεται στην παραδοσιακή 
θρησκευτική συμπεριφορά του λαού μας. Τα εξεταζόμενα έθιμα του ελληνικού 
παραδοσιακού Δωδεκαημέρου παρουσιάζουν τόσο αρχέγονες επιβιώσεις, όσο και σύγχρονες 
επιδράσεις, και συνιστούν έναν εθιμικό κύκλο ιδιαιτέρως ζωντανό και εναργή, στα πλαίσια 
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της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας, τόσο σε παραδοσιακά, όσο και σε αστικά ή 
νεωτερικά πλαίσια. 
 

587.  «Λαϊκή θρησκευτική παράδοση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», 
Εκκλησία 85: 1 (2008), σ. 32-35. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι λαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις των 
ευρωπαϊκών λαών μπορούν να επιβιώσουν, να ενισχυθούν, να μελετηθούν και να 
προβληθούν, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, των διαδικασιών που αυτή 
συνεπάγεται και προϋποθέτει, και των συνεπειών που πρόκειται να έχει για τα επιμέρους 
λαϊκά πολιτισμικά συστήματα των Ευρωπαίων. Πρόκειται για μια κριτική προσπάθεια 
ιχνηλάτησης της θέσης που οι επιμέρους θρησκευτικές παραδόσεις των ευρωπαϊκών λαών θα 
μπορούσαν να έχουν στο πλαίσιο μιας Ενωμένης Ευρώπης, παρά τις ομογενοποιητικές 
διαδικασίες που κάτι τέτοιο μοιραία θα συνεπαγόταν. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. 
Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 195 [Γ. Κούζας] 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 966. 
 

588.  «Το ερωτικό στοιχείο στα θρακικά και βαλκανικά λαϊκά 
δρώμενα: ανάμεσα στις πολιτισμικές και τις εθνικές ταυτότητες», 
Θρακικά 15-16 (2005-2007), σ. 238-246. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται μορφές ερωτικών αναπαραστάσεων, που ως κινήσεις ή πράξεις ή 
τραγούδια και διάλογοι, εντάσσονται στα πλαίσια των θρακικών και βαλκανικών λαϊκών 
δρωμένων, και μελετάται η σχέση τους με τις επιμέρους πολιτισμικές και εθνικές ταυτότητες 
των λαών και των μειονοτήτων της περιοχής, ώστε να καταδειχθεί η δυναμική του ερωτικού 
στοιχείου στον λαϊκό πολιτισμό, η οποία δεν έχει ακόμη μελετηθεί επαρκώς από την 
λαογραφική βιβλιογραφία μας. Όπως είναι γνωστό τόσο η ερωτική συμπεριφορά, όσο και η 
άσεμνη και βωμολοχική λαογραφία δεν έχουν ακόμη πλήρως απασχολήσει την ελληνική 
λαογραφική έρευνα, γεγονός που επισημαίνεται εδώ, ενώ προτείνονται και λύσεις για την 
αντιμετώπιση αυτής της επιστημονικής πραγματικότητας. 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 128-129 σημ. 33. 
 

589.  «Fertility and Zoomorphic Masking in the folk culture of the 
Balkan people», Church Studies. Annual Journal of the Centre of 
Church Studies of the University of Niș 4 (2007), σ. 287-295. 

 
Περίληψη: Μελετώνται οι ποικίλες ζωομορφικές μεταμφιέσεις στα λαϊκά δρώμενα των 
βαλκανικών λαών, και η σχέση τους με την επιδίωξη, μαγική και συμβολική, της 
γονιμότητας, όπως αυτή προβάλλεται κυρίως από τις αγροτικές και κτηνοτροφικές 
κοινότητες των κατοίκων της περιοχής. Εξετάζονται επίσης οι διαδικασίες μέσω των οποίων 
οι γονιμικές πράξεις κατέληξαν στο επίπεδο των ευτραπέλων διηγήσεων και ενεργειών, κατά 
την ιστορική και διαχρονική εξέλιξη του λαϊκού πολιτισμού μας. Τα εξεταζόμενα έθιμα, που 
κατά κανόνα εντάσσονται στο ελληνικό παραδοσιακό Δωδεκαήμερο, παρουσιάζουν τόσο 
αρχέγονες επιβιώσεις, όσο και σύγχρονες επιδράσεις, και συνιστούν έναν εθιμικό κύκλο 
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ιδιαιτέρως ζωντανό και εναργή, στα πλαίσια της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας, τόσο 
σε παραδοσιακά, όσο και σε αστικά ή νεωτερικά πλαίσια. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Ana Rockomanovic, Byzantinoslavica 66 (2008), σ. 381. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και 
τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 
1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 81 σημ. 269. Ν. Μαχά- Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή 
του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού μέσα από το ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη 
Γ. Βαρβούνη», Παριανά 138 (2015), σ. 233 σημ. 6. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης 
μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 91-92 σημ. 10. Παντελεήμων Μουτάφης, 
Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της 
Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 385. 
 

590.  «Ελληνικός λαϊκός πολιτισμός και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», 
Χοροστάσι 21 (2007). Αφιέρωμα στον καθηγητή Γιάννη Μότσιο, σ. 3-
5. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι λαϊκές παραδόσεις 
των ευρωπαϊκών λαών μπορούν να επιβιώσουν, να ενισχυθούν, να μελετηθούν και να 
προβληθούν, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, των διαδικασιών που αυτή 
συνεπάγεται και προϋποθέτει, και των συνεπειών που πρόκειται να έχει για τα επιμέρους 
λαϊκά πολιτισμικά συστήματα των Ευρωπαίων, ώστε οι εθνικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 
να μην αφομοιωθούν και ενοποιηθούν, αλλά να συνεχίσουν τον αυθύπαρκτο και διακριτό 
ρόλο τους. Πρόκειται, όπως προαναφέρθηκε, για μια κριτική προσπάθεια ιχνηλάτησης της 
θέσης που οι επιμέρους θρησκευτικές παραδόσεις των ευρωπαϊκών λαών θα μπορούσαν να 
έχουν στο πλαίσιο μιας Ενωμένης Ευρώπης. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 805 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

591.  «Η σαμιακή ματιά του Νίκου Νόου», Μεθόριος 28 (2008), σ. 21-25. 
 
Περίληψη: Με βάση ένα λεύκωμα φωτογραφιών του Νίκου Νόου, που προέρχονται από τη 
Σάμο, διατυπώνονται παρατηρήσεις για την αξία των φωτογραφιών ως ιστορικών και 
λαογραφικών μαρτυριών, και για την συγκρότηση ενός αρχείου σαμιακών φωτογραφικών 
αποτυπώσεων, που θα αποτελούν πηγές για τον μελλοντικό ερευνητή της ιστορίας και του 
πολιτισμού της Σάμου. Ουσιαστικά εξετάζεται η αποτύπωση του λαϊκού πολιτισμού του 
νηησιού μέσα στο φωτογραφικό αυτό υλικό, στα πλαίσια μιας οπτικής ανθρωπολογικής 
προοπτικής, και οι ερευνητικές δυνατότητες τις οποίες το υλικό αυτό παρουσιάζει για την 
επιστήμη της Λαογραφίας. 
 

592.  «Η συγκρότηση της λαογραφικού αφιερώματος στον καθηγητή 
Δημήτριο Β. Οικονομίδη», Ναξιακά 27 (2007-2008). Μικρό 
Αφιέρωμα στον Δημήτρη Οικονομίδη, σ. 26-28. 

  
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε ο χαριστήριος τόμος 
για τον καθηγητή Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριο Β. Οικονομίδη, στα 
περιεχόμενα του τόμου και στην γενικότερη προσφορά του τιμωμένου στην πνευματική και 
επιστημονική ζωή του τόπου μας. Πρόκειται για μια επιστημονική μορφή με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την παλαιότερη παράδοση της ελληνικής ακαδημαϊκής λαογραφίας, όπως 
έχει ήδη προαναφερθεί, η αναφορά στην οποία άπτεται και της ιστορίας της επιστήμης της 
Λαογραφίας, όπως αυτή οργανώθηκε και υφίσταται στη χώρα μας. 
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593.  «Η ενσωμάτωση της Θράκης στον ελληνικό εθνικό κορμό», 
Άνθρωπος – Παράδοση – Πολιτισμός. Ελευθέρια (2-4 Μαΐου 2008). 
Κομοτηνή 2008, έκδ. Δήμος Κομοτηνής, σ. 2-3. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι επιπτώσεις που η ενσωμάτωση της Θράκης στον ελληνικό εθνικό 
κορμό είχε για την εθιμική ζωή και τον παραδοσιακό πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής, 
επιπτώσεις που διαπιστώνονται μέχρι σήμερα, και προσδιορίζουν την θρακική λαογραφία, 
όπως την ερευνούμε στις μέρες μας. Η ενσωμάτωση της Θράκης υπήρξε αφετηρία πολλών 
εξελίξεων και αλλαγών, και στην περίπτωση του λαϊκού πολιτισμού, η μελέτη των οποίων 
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για μια γενικότερη εξέταση της σύγχρονης θρακικής 
λαογραφικής πραγματικότητας. 
 
Αναφορές: Γαρ. Θεοδωρίδου, «Αρχειακή λαογραφία και φωτογραφία: ‘Συνομιλία’ με τα ‘σιωπηλά 
πρόσωπα’ της ιστορίας. Μια πρόταση ‘ανάγνωσης’ του αρχείου ‘Ονομαστικές εγκαταστάσεις 
προσφύγων του 1922 εγκατεστημένων προσωρινά στην Ξάνθη’», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Ελ. Κ. 
Χαρατσίδης – Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Από το Αραράτ στον Όλυμπο: Θέματα αρμενικής 
λαογραφίας. Θεσσαλονίκη 2014 (Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Εθνικής Ακαδημίας 
Επιστημών της Δημοκρατίας της Αρμενίας ), σ. 656 σημ. 117, σ. 735. Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. 
Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 127 σημ. 24. 
 

594.  «Μοναχοί και ασκητές του Αγίου Όρους. Φωτογραφικές 
απεικονίσεις», Πρωτάτον 110 (2008), σ. 77-79. 

 
Περίληψη: Γίνονται παρουσιάσεις πρόσφατων εκδόσεων με φωτογραφικό υλικό από το 
Άγιον Όρος, και εκτιμάται η αξία τους για την αποτύπωση, έρευνα και μελέτη της 
αγιορείτικης πνευματικής, εκκλησιαστικής και πολιτισμικής  παρουσίας και προσφοράς, στα 
πλαίσια της νεοελληνικής εκδοτικής ζωής. Ουσιαστικά εξετάζεται η αποτύπωση της 
αθωνικής παραδοσιακής καθημερινότητας μέσα στο φωτογραφικό αυτό υλικό, στα πλαίσια 
μιας οπτικής ανθρωπολογικής προοπτικής, και οι ερευνητικές δυνατότητες τις οποίες το 
υλικό αυτό παρουσιάζει για την επιστήμη της Λαογραφίας. 
 

595.  «Το Άγιον Φως», Εφημέριος 57: 4 (2008), σ. 6-7. 
 
Περίληψη: Γίνονται αναφορές στο Άγιον Φως και στον ρόλο του στην εθιμική πνευματική 
ζωή του λαού μας, καθώς και στις απόψεις που κάθε χρονιά διατυπώνονται σχετικά με την 
τελετή της αφής του Αγίου Φωτός. Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της 
παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και οι θρησκευτικές παραδόσεις που 
συνδέονται με το Άγιο Φως, και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα 
πορίσματα της σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 
Αναδημοσίευση: «Τράπεζα Ιδεών – Λειτουργικά θέματα και ορθόδοξη λατρεία», 
www.tideon.org.  
 

596.  «Οικιακή λαϊκή λατρεία», Εκκλησία 85: 4 (2008), σ. 273-277. 
 
Περίληψη: Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και νεοελληνικά παραδείγματα, εξετάζονται 
οι μορφές της οικιακής λαϊκής λατρείας, όπως εκδηλώνονται σήμερα στην παραδοσιακή 
θρησκευτική συμπεριφορά τόσο του ελληνικού, όσο και των υπολοίπων ευρωπαϊκών λαών. 
Ερευνάται έτσι ένας κλάδος της λαϊκής θρησκευτικότητας,που δεν έχει ακόμη βρει την 
σημασία που του αξίζει, στα πλαίσια της επιστημονικής λαογραφικής βιβλιογραφίας μας, 
δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των λαϊκών θρησκευτικών τελετουργιών και εθιμικών 

http://www.tideon.org/
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πρακτικών τελείται μέσα στα όρια της οικογένειας, σε οικιακό επίπεδο, και αυτό επιδρά 
άμεσα στην μορφή, το περιεχόμενο και τον ιδιαίτερο τελετουργικό χαρακτήρα τους. 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Αστική Λαογραφία. Αναπαραστάσεις της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό 
έργο του Μιχαήλ Μητσάκη: χώρος, κοινωνία, πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα 2016, σ. 786. Γαρ. Γ. 
Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών 
στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 966. 
 

597.  «Το Πάσχα στην ελληνική λαογραφία», Πειραϊκή Εκκλησία 18: 
193 (2008), σ. 8-9. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για τα ελληνικά λαϊκά 
πασχαλινά έθιμα, που παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλία, για τις ρίζες, την προέλευση, την 
σύγχρονη μορφή τους και την λειτουργικότητά τους, στα πλαίσια της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. Διατυπώνονται επίσης ορισμένες σκέψεις σχετικά με την σύγχρονή μας 
μεταλλαγή και μετεξέλιξη ορισμένων πασχαλινών λαϊκών εθίμων, ως συμβολή στην μελέτη 
της νεωτερικής θρησκευτικής λαογραφίας μας. Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και 
την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της 
παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και οι θρησκευτικές παραδόσεις που 
συνδέονται με τον εορτασμό του Πάσχα, και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση 
με τα πορίσματα της σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 

598.  «Το Υμνολογικόν Λεξικόν του Τριωδίου του Ν. Γ. Παπαμιχαλάκη 
και η έκδοσή του», στο Νικόλαος Γ. Παπαμιχαλάκης, Υμνολογικόν 
Λεξικόν Τριωδίου (Γενική Εκδοτική Επιμέλεια Εμμ. Γερ. 
Βαρβούνης). Θεσσαλονίκη 2008, εκδ. Αφών Κυριακίδη, σ. 33-36. 

 
Περίληψη: Αναλύεται ένα υμνολογικό λεξικό του λειτουργικού βιβλίου του Τριωδίου, το 
οποίο εκδίδεται στη συνέχεια, τοποθετείται στα πλαίσια της σχετικής εκκλησιαστικής 
γραμματολογίας, επισημαίνονται τα στοιχεία που συνιστούν τη μοναδικότητά του και 
παρατίθενται οι εκδοτικές αρχές που προσδιορίζουν τον τρόπο, τη σημασία και τον λόγο της 
έκδοσής του. Οι επιμέρους διατυπώσεις συχνά έχουν και λαογραφικό ενδιαφέρον, καθώς 
πολλές φορές η λαϊκή τελετουργική παράδοση προέρχεται από ανάλογες αναφορές 
λειτουργικών βιβλίων και τις εκκλησιαστικές τελετουργίες που αυτά περιγράφουν και 
ορίζουν. 
 

599.  «Παρθένιος ο Λάκων (1772-1838): ένας ελάσσων εκπρόσωπος του 
εκκλησιαστικού διαφωτισμού», Λακωνικές Σπουδές 18 (2006), σ. 
157-167. 

 
Περίληψη: Μελετάται, με βάση πηγές και χειρόγραφους κώδικες, η προσωπικότητα και το 
έργο του ιερομονάχου Παρθενίου, πρωτοσυγκέλλου του Αρχιεπισκόπου Σάμου Δανιήλ και 
ηγουμένου της Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού Σάμου, ο οποίος άφησε σειρά χειρογράφων 
κηρυγμάτων και υπήρξε επιφανής εκπρόσωπος του εκκλησιαστικού διαφωτισμού, στη Σάμο, 
κατά το πέρασμα από τον 18ο στον 19ο αιώνα. Βιογραφείται ο Παρθένιος και σκιαγραφείται 
το συγγραφικό και πνευματικό έργο του, σε μια προσπάθεια μελέτης της εκκλησιαστικής 
ιστορίας και προσωπογραφίας της Σάμου. 
 
Αναφορές: Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, «Λόγιοι επίσκοποι και κληρικοί της Σάμου 
κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας», Μνημοσύνη 19 (2013). Πρακτικά Συνεδρίου «Λόγιοι της 
Τουρκοκρατίας», σ. 42 σημ. 4. «Παρθένιος ο Λάκων», www. el. wikipedia. org.  
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600.  «Σαμιακός μοναχισμός και κολλυβάδικη παράδοση», Φιλογένεια 
10: 1 (2008), σ. 14-22. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η παρουσία, η εγκατάσταση, η δράση και το πνευματικό, 
εκπαιδευτικό και εκκλησιαστικό έργο των Αγιορειτών Κολλυβάδων που εγκαταστάθηκαν 
στη Σάμο, κατά την διασπορά των Κολλυβάδων στο Αιγαίο, μετά την εκδίωξή τους από το 
Άγιον Όρος. Με βάση τις πηγές και την σχετική βιβλιογραφία εξετάζονται πρόσωπα, αλλά 
και ερμηνεύεται η ίδρυση μοναστικών ιδρυμάτων στο νησί και η πορεία έκτοτε του 
σαμιακού μοναχισμού, ως και τα μέσα του 20ού αιώνα, ως συνέπειες της εγκατάστασης 
αυτής, που αναγέννησε λειτουργικά και πνευματικά τους Σαμίους, αφήνοντας τα ίχνη της 
μέχρι και σήμερα στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων του νησιού.  
 

601.  «Ποντιακή αγιολατρεία», στο Μανόλης Γ. Σέργης (επιμ.), Πόντος. 
Θέματα Λαογραφίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αθήνα 2008, εκδ. 
Αλήθεια, σ. 85-104. 

 
Περίληψη: Μελετώνται τα σχετικά με την λαϊκή λατρευτική τιμή των αγίων, στον ετήσιο 
εορτολογικό κύκλο του ελληνικού λαού, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και το ποντιακό 
πρωτογενές λαογραφικό υλικό, και προσδιορίζονται οι βασικές αρχές της ποντιακής 
αγιολατρείας, στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των Ποντίων του 
Μικρασιατικού Πόντου. Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της παραδοσιακής 
θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και οι θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με την 
αγιολατρία στον Ποντιακό Ελληνισμό, και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση 
με τα πορίσματα της σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 
Κρίσεις: Südost-Forschungen 68 (2009), σ. 757-759 [W. Puchner] / Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 956 [Β. Πούχνερ] 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 92 σημ. 310, σ. 
231 σημ. 891, σ. 275 σημ. 1017. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον 
ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 966. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή 
θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 147 σημ. 435. 
 

602.  «Σύμβολα και συμβολισμοί», Εφημέριος 57: 5 (2008), σ. 20-21. 
 
Περίληψη: Εξετάζονται τα σχετικά με τα σύμβολα και την συμβολική σημασιοδότησή τους, 
ώστε να καταστούν συμβολισμοί, με βάση την διδασκαλία της ιστορίας στα νέα σχολικά 
βιβλία, στα οποία απομυθοποιούνται πολλά από τα σύμβολα της παλαιότερης ελληνικής 
παράδοσης. Η περιγραφόμενη εδώ διαδικασία είναι σημαντική για την μελέτη της 
παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς γενικότερα, καθώς διαπιστώνεται σε πολλές 
περιπτώσεις εθίμων και τελετουργιών του εθιμικού βίου του λαού. 
 
Αναφορές: Αρχιμ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου – Ελ. Βλαχοπούλου, Άμφια χάριν έχουσι θείαν. Τα άμφια 
της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας. Αθήνα 2012, σ. 302. Αρχιμ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου, «Τα Άμφια 
(ιστορία – θεολογία)», Εκκλησία 90: 5 (2013), σ. 345 σημ. 38. 
 

603.  «Barbara saint», στο Al. G. Savvides – Benj. Hendrickx – Al. J. 
Simpson – Thekla Sansaridou-Hendrickx (επιμ.), Encyclopaedic 
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Prosopographical Lexicon of Byzantine History and Civilization 2. 
Brussels 2008, έκδ. Brepols [στο εξής: EPLBHC 2], σ. 88-89. 

 
604.  «Τα καλοκαιρινά πανηγύρια», Ιστορία 481 (2008). Αφιέρωμα: 

Αιγαίο. Ιστορία και Παράδοση, σ. 24-29. 
 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, γίνονται αναφορές σε εξέχουσες καλοκαιρινές θρησκευτικές 
πανηγύρεις των κατοίκων των αγαιοπελαγίτικων νησιών μας, στα δομικά στοιχεία τους, στα 
στοιχεία που έχουν κληρονομήσει από την παλαιότερη παράδοσή μας, και στα νεωτερικά 
δεδομένα που έχουν προσλάβει, στην τρέχουσα και ζωντανή λαϊκή θρησκευτική παράδοση 
του λαού μας. Επίσης, εξετάζονται λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που σχετίζονται με τον 
Δεκαπενταύγουστο και την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) από 
διάφορα νησιά του Αιγαίου, ώστε να συγκεντρωθούν τα στοιχεία εκείνα που δίνουν στον 
αιγαιοπελαγίτικο Δεκαπενταύγουστο το ιδιαίτερο εθιμικό χρώμα που τον χαρακτηρίζει. Η 
μελέτη στηρίζεται σε βιβλιογραφικά δεδομένα και εξετάζει σημαντικές στιγμές της 
αιγαιοπελαγίτικης λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 204 σημ. 793. 
 

605.  «Ο νεομάρτυρας άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης σε στιχούργημα 
λαϊκού ποιητή της Νάξου», Αγαθοεργίη. Τιμητικός τόμος για τον 
Επίσκοπο Κυανέων Χρυσόστομο Μαυρογιαννόπουλο διαπρεπή Νάξιο 
της διασποράς. Αθήνα 2008, σ. 573-585. 

 
Περίληψη: Εκδίδεται λαϊκό στιχούργημα του Νάξιου λαϊκού ποιητή Εμμ. Δημητροκάλλη, 
και σχολιάζεται με βάση τα δεδομένα της λαϊκής λατρευτικής τιμής του νεομάρτυρα, η οποία 
στις μέρες μας εμφανίζεται ολοένα και ισχυρότερη, καθώς εξαπλώνεται σε διάφορες 
ελληνικές περιοχές. Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της παραδοσιακής 
θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και οι θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με τον άγιο, 
και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα όσα το συγκεκριμένο στιχούργημα 
παραδίδει. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 854 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Ν. Χ. Αλιπράντης, Παριανά 29: 111 (2008), σ. 413.  
 

606.  «Ιστορική θεώρηση της Εκκλησίας της Ελλάδος», Εκκλησία 85: 6 
(2008), σ. 459-461. 

 
Περίληψη: Με βάση το σχετικό βιβλίο του Αρ. Πανώτη εξετάζονται οι σχέσεις της 
Εκκλησίας της Ελλάδος με το Οικουμενικό Πατριαρχείο διαχρονικά, και διατυπώνονται 
σκέψεις γύρω από το μέλλον των σχέσεων αυτών, που αποτελούν την βάση για την 
διαμόρφωση του εκκλησιαστικού τοπίου στις μέρες μας, εντός του οποίου εξελίσσεται το 
πνευματικό έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με την ευκαιρία αυτή διατυπώνονται και 
απόψεις σχετικά με τις επιδράσεις της εκκλησιαστικής κατάστασης στην διαμόρφωση της 
λαϊκής θρησκευτικότητας του λαού, και των επιμέρους εκδηλώσεών της. 
 
Αναδημοσίευση: «Παρουσίαση βιβλίου Αρ. Πανώτη, Το Συνοδικόν της εν Ελλάδι Εκκλησίας», 
www. myriobiblos. gr. (2008).  
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Αναφορές: Παν. Ανδριόπουλος, «Το Συνοδικόν της εν Ελλάδι Εκκλησίας», www. 
panagiotisandriopoulos. blogspot. gr / 2009_05_01_archive. html.  
 

607.  «Καρπάθιοι στη Σάμο (19ος - 20ός αι.)», στο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης 
(επιμ.), Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας 
«Κάρπαθος και Λαογραφία». Αθήνα 2008, σ. 189-200. 

 
Περίληψη: Με βάση της υπάρχουσες βιβλιογραφικές και αρχειακές πηγές, αλλά και 
επιγραφές και δημοσιεύσεις τοπικών εφημερίδων, εξετάζεται η παρουσία και εγκατάσταση 
Καρπαθίων στη Σάμο, κυρίως ως οικοδόμων. Πρόκειται για μαρτυρίες που ενδιαφέρουν 
τόσο την μελέτη των πληθυσμιακών μετακινήσεων, όσο και την σπουδή του παραδοσιακού 
υλικού βίου, από την άποψη των τεχνιτών και των κατά περιόδους και περιοχές 
εγκαταστάσεών τους. Επίσης, εξετάζεται η ξεχωριστή περίπτωση του Καρπάθιου λαϊκού 
ποιητή Μηνά Τραμπάκουλα ή Τραμπακουλόπουλου, και του δημιουργικού περάσματός του 
από τη Σάμο, όπου δημιούργησε και ορισμένα από τα έργα του. 
 
Κρίσεις: Βασιλ. Χρυσανθοπούλου, Λαογραφία 41 (2007-2009), σ. 1157. 
 
Σημείωση: Η μελέτη, με ορισμένες αλλαγές και με την προσθήκη εικονογράφησης, 
αναδημοσιεύθηκε με τον τίτλο «Καρπάθιοι χτίστες εποίησαν: Λαϊκή αρχιτεκτονική στη Σάμο», 
Καρπαθιακή Ηχώ 46: 443 (2009), σ. 35-38. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Καρπαθιακή αποδημία και λαϊκός πολιτισμός», Δωδεκανησιακά 
Χρονικά 24 (2010), σ. 51 σημ. 7. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Έντυπα μέσα επικοινωνίας και λαϊκός 
πολιτισμός. Νεωτερικά λαογραφικά. Αθήνα 2011, σ. 155 σημ. 307. Ν. Μακρής, Λαογραφικά Ολύμπου 
Καρπάθου. Θέματα υλικού και κοινωνικού βίου. Ρόδος 2013, σ. 659-660 σημ. 95, σ. 661 σημ. 99, σ. 
868. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της 
Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 150 σημ. 44. 
 

608.  «Η συμβολή των Αυστριακών ερευνητών στη μελέτη του 
ελληνικού λαϊκού πολιτισμού», Παρνασσός 49 (2007), σ. 275-290. 

 
Περίληψη: Μελετάται η ενασχόληση Αυστριακών ερευνητών, περιηγητών και 
πανεπιστημιακών καθηγητών, με διάφορες μορφές και εκδηλώσεις της ελληνικής 
λαογραφίας, κυρίως κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, και γίνεται αναλυτική παρουσίαση των 
σχετικών έργων της. Ειδικότερα μελετώνται τα ανάλογα έργα των Werner von Haxthausen, 
Johan Georg von Hahn, Paul Kretsmer, Ludwig Salvator, Leopold Kretzenbacher και Walter 
Puchner. Με βάση τις μελέτες τους και τις πληροφορίες της σχετικής βιβλιογραφίας, το έργο 
των μελετητών αυτών αποτελεί και τμήμα της γενικότερης ιστορικής εξέλιξης της επιστήμης 
της λαογραφίας και της καταγραφής και μελέτης του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, 
διαχρονικά. 
 
Σημείωση: Πρόκειται για ελληνική μορφή ανάλογης μελέτης που έχει δημοσιευθεί στα αγγλικά 
(βλ. αρ. 560), μόνο που εδώ έχουν προστεθεί στοιχεία εκτενή και για τη σχετική δράση του 
καθηγητή Walter Puchner. 
 

609.  «Ο άγιος Γεώργιος ο εξ Εφέσου († 1801): αγιορείτικες καταβολές 
και νεοελληνικές ποεριπέτειες ενός Μικρασιάτη νεομάρτυρα», 
Γρηγόριος ο Παλαμάς 91: 822 (2008), σ. 287-306. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η περίπτωση της ιστορικής υπόστασης, των συναξαρίων, των 
ακολουθιών, αλλά και της καθιέρωσης της λατρείας και της τύχης των λειψάνων του 
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νεομάρτυρα Γεωργίου του εξ Εφέσου, των αρχών του 19ου αιώνα. Της εξετάζονται 
αναλυτικά οι τρόποι μέσα από της οποίους ο νεομάρτυρας της επιχειρήθηκε να συνδεθεί με 
τη Σάμο, ώστε να θεωρηθεί «Σάμιος άγιος», στα πλαίσια της επινοημένης νεώτερης 
θρησκευτικής και λατρευτικής παράδοσης του νησιού. Με βάση συστηματική επιτόπια 
έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες τελετουργικές 
μορφές της παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και οι θρησκευτικές παραδόσεις 
που συνδέονται με τον άγιο, και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα 
πορίσματα της σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 
Αναφορές: Αρ. Θεοδωρόπουλος, «Ο άγιος Γεώργιος ο εξ Εφέσου (1756-1801). Ο τιμώμενος στη Σάμο 
ένδοξος νεομάρτυς της ιστορικής Εφέσου», www. imchiou. gr. Δημ. Στρατηγόπουλος, «Οι 
νεομάρτυρες στην ορθόδοξη μεταβυζαντινή υμνογραφία», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), 
Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 792 σημ. 
108. 
 

610.  «Δεκαπενταύγουστος στην Κάρπαθο», Εφημέριος 57: 7 (2008), σ. 
4-5. 

 
Περίληψη: Γίνονται αναφορές στους λαϊκούς εορτασμούς για την Κοίμηση της Θεοτόκου 
στην Κάρπαθο, και ιδιαίτερα στην Παναγία των Μενετών. Ιδιαιτέρως εξετάζονται λαϊκά 
θρησκευτικά έθιμα που σχετίζονται με τον Δεκαπενταύγουστο και την εορτή της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) στα χωριά της Καρπάθου, ώστε να συγκεντρωθούν τα 
στοιχεία εκείνα που δίνουν στον δωδεκανησιακό Δεκαπενταύγουστο το ιδιαίτερο εθιμικό 
χρώμα που τον χαρακτηρίζει. Η μελέτη στηρίζεται σε βιβλιογραφικά δεδομένα και εξετάζει 
σημαντικές στιγμές της δωδεκανησιακής, ειδικότερα δε της καρπαθιακής, λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 
 

611.  «La politica etnarchica e l’ attivita del Patriarcato Ecumenico», 
Γρηγόριος ο Παλαμάς 91: 822 (2008), σ. 307-318. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται, μέσα από το υλικό των πηγών, η διαμόρφωση και το περιεχόμενο 
της εθναρχικής πολιτικής και δράσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και οι 
μοναδικές ευεργετικές επιπτώσεις της, ιδιαίτερα στο επίπεδο του λαϊκού πολιτισμού και της 
διατήρησης της πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας του υποδουλωμένου Γένους, από τον 
15ο ως τον 19ο αιώνα. Η διαδικασία αυτή είχε και εθιμικές συνέπειες, δεδομένου ότι η 
παράδοση αυτή επέδρασε άμεσα και στην λαϊκή θρησκευτικότητα των περιοχών που 
βρέθηκαν κάτω από την πνευματική και ποιμαντική μέριμνα του Οικουμενικού Θρόνου, 
όπως με συγκεκριμένα παραδείγματα επισημαίνεται. 
 

612.  «Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄, ο Ιεραπόστολος 
Πατριάρχης», Πάνταινος 100: 3 (81) (2008), σ. 208-209. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στο ποιμαντικό, πνευματικό, ιεραποστολικό και εν γένει 
εκκλησιαστικό έργο της Α. Θ. Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης 
Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄. Ειδικότερη μνεία γίνεται για τις ιεραποστολικές μέριμνες και 
περιοδείες του, καθώς και για την συμβολή του στην αντιμετώπιση των δυσχερειών που 
αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί της Αφρικής, και έχουν να κάνουν με τις συνθήκες που 
επικρατούν στην μαύρη ήπειρο. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 335 σημ. 997. 
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613.  «Η συμβολή του Δημ. Σ. Λουκάτου στη μελέτη της νεοελληνικής 
λαϊκής αγιολατρείας», Λαογραφία - Εθνογραφία στα Επτάνησα.    
Γηγενή στοιχεία – επιρροές – αφομοιώσεις - σύγχρονη 
πραγματικότητα. Μνήμη Δημητρίου Σωτ. Λουκάτου. Πρακτικά 
συνεδρίου. Αργοστόλι 2008, σ. 149-156. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι μελέτες και η γενικότερη ερευνητική και επιστημονική 
συνεισφορά του καθηγητή Δημ. Σ. Λουκάτου στην μελέτη της λατρείας των αγίων, στα 
πλαίσια της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς και της θρησκευτικής λαογραφίας 
του ελληνικού λαού. Με βάση το δημοσιευμένο σχετικό έργο του, ανιχνεύονται οι βασικές 
θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές που προσδιόρισαν το έργο αυτό, και η πρόοδος στην 
οποία οδήγησαν την ελληνική εθιμική και θρησκευτική λαογραφία, καθώς και οι επιδράσεις 
του στο έργο νεωτέρων Ελλήνων και ξένων ερευνητών του λαϊκού πολιτισμού. 
 
Aναφορές:  W. Puchner, Südost-Forschungen 68 (2009), σ. 746-747. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και 
τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 
1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 42 σημ. 111. Γ. Τσερπές, Αναστοχαστικές προσεγγίσεις 
στην έρευνα της ελληνικής λαογραφίας (1907 – 2012). Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. 
«Δημήτριος Λουκάτος», www. hellenicaworld. com. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση 
των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 29 σημ. 72. 
 

614.  «Μικρασιατικός και Σαμιακός λαϊκός πολιτισμός: ταυτότητες, 
ετερότητες και πολιτισμικές διαδρομές», Πρακτικά 3ου Συμποσίου 
«Τρεις χιλιετίες Μικρασιατικού Πολιτισμού.  Επιστήμες – Γράμματα 
- Τέχνες. Νέα Ιωνία 2008, σ. 157-166. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις και εξετάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα για τον 
τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη Σάμο και στην απέναντι 
μικρασιατική ενδοχώρα, στο επίπεδο του λαϊκού πολιτισμού, αλλά και στους τομείς των 
εκκλησιαστικών και των εκπαιδευτικών σχέσεων. Πρόκειται για μια συγκριτική λαογραφική 
μελέτη, στην οποία αναδεικνύονται οι συνάφειες του λαϊκού πολιτισμού μεταξύ των Σάμου 
και των απέναντί της μικρασιατικών οικισμών και πληθυσμών, και εξηγούνται τα φαινόμενα 
των πολιτισμικών ταυτοτήτων που παρατηρούνται. 
 
Κρίσεις: www.enosismyrneon.gr (2008) [Χρ. Μπαλόγλου]. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 41 σημ. 106. 
 

615.  «Ο Πελοποννήσιος Αρχιεπίσκοπος Σάμου και Ικαρίας Δανιήλ 
Κομνηνός (1784-1815): Βιο-εργογραφικές παρατηρήσεις», 
Πελοποννησιακά 29 (2007-2008), σ. 318-336. 

 
Περίληψη: Με βάση αρχειακές μαρτυρίες και πληροφορίες χειρογράφων κωδίκων της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου σκιαγραφείται η πνευματική προσωπικότητα, η ποιμαντική δράση και 
η συγγραφική προσφορά ενός λόγιου ιεράρχη στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου 
αιώνα, ο οποίος είχε στενές σχέσεις με τους Κολλυβάδες και το φιλοκαλικό κίνημα της 
εποχής. Βιογραφείται ο Δανιήλ και σκιαγραφείται το εκκλησιαστικό, ποιμαντικό, 
συγγραφικό και πνευματικό έργο του, σε μια προσπάθεια μελέτης της εκκλησιαστικής 
ιστορίας και προσωπογραφίας της Σάμου, και μάλιστα στην κρίσιμη συγκυρία της 
προετοιμασίας του Γένους για την επανάσταση του 1821. 
 

http://www.enosismyrneon.gr/


 516 

Κρίσεις: Τρίτη Χιλιετία 45 (2010), σ. 16 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: Χαρ. Γ. Δημακοπούλου, «Ένα σημαντικό επιστημονικό περιοδικό», Εστία (17 Δεκεμβρίου 
2011), σ. 6. Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, «Λόγιοι επίσκοποι και κληρικοί της Σάμου 
κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας», Μνημοσύνη 19 (2013). Πρακτικά Συνεδρίου «Λόγιοι της 
Τουρκοκρατίας», σ. 42 σημ. 2. 

 
616.  «Προσκυνηματικός τουρισμός και ελληνική λαϊκή τέχνη», 

Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 29 (2008), σ. 
217-228. 

 
Περίληψη: Μετά την επισκόπηση της σχετικής ξένης βιβλιογραφίας και την θεωρητική 
τεκμηρίωση, εξετάζεται η σύγχρονη ελληνική θρησκευτική τέχνη, σε σχέση με το κίνημα 
του προσκυνηματικού τουρισμού, από το οποίο και εξαρτάται στενά, και διατυπώνονται 
συμπεράσματα για την μορφή και την λειτουργικότητα του τμήματος αυτού της σύγχρονης 
λαϊκής θρησκευτικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Πρόκειται για μια μελέτη μορφών του 
σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού, που παρουσιάζουν επιδράσεις από τις τελετουργικές 
εκδηλώσεις της παραδοσιακής θρησκευτικής ζωής του λαού μας, και διαμορφώνουν εν 
πολλοίς το σύγχρονο πρόσωπο της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Κρίσεις: Τρίτη Χιλιετία 45 (2010), σ. 16 [Γ. Πετρόπουλος] 
 
Αναφορές: Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων Μουτάφης, «Θρησκευτικοί 
προορισμοί της Θράκης», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 541 σημ. 1. W. Puchner, Performanz und 
Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 349 
σημ. 164, σ. 521. Sp. Tsitsigkos, «A literature Review of Mental Role’s Dynamics in the Figuration of 
the Economic Theology of Religions», Νέα Σιών 92 (2008 – 2014), σ. 92.  
 

617.  «Συμβολή στη μελέτη της παρουσίας Σαμίων στον Ελληνισμό της 
Αιγύπτου», Ανάλεκτα. Εκδόσεις του Ινστιτούτου των Ανατολικών 
Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας 8 (2008), σ. 
83-89. 

 
Περίληψη: Από βιβλιογραφικά και αρχειακά δεδομένα μελετάται η παρουσία των Σαμίων 
στον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό, και μάλιστα κατά κοινότητες, και αναφέρονται χαρακτηριστικά 
στοιχεία για την δράση και την προσφορά των Σαμίων στην ομογένεια της Αιγύπτου. 
Πρόκειται για μελέτη, μέσω αρχειακών, επιγραφικών και βιβλιογραφικών τεκμηρίων, ενός 
τμήματος της σαμιακής αποδημίας ιδιαιτέρως δυναμικό και παραγωγικό, που δεν υφίσταται 
πλέον, και το οποίο προσέφερε πολλά στην ιστορία και στον πολιτισμό των Σαμίων, και 
μάλιστα σε κρίσιμες διαβατήριες στιγμές της ιστορικής πορείας του νησιού. 

 
618.  «Ο νέος οδηγός των Προσκυνημάτων του Πατριαρχείου 

Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής», Ανάλεκτα. Εκδόσεις του 
Ινστιτούτου των Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής 
Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας 8 (2008), σ. 91-103. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά ο νέος οδηγός των Προσκυνημάτων του Παλαιφάτου 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και διατυπώνονται σκέψεις για την 
οργάνωση και συνέχιση της εκδοτικής δραστηριότητας του Πατριαρχείου, μαζί με το 
χρονικό της επίσημης παρουσιάσεως του βιβλίου και την σχετική προσλαλιά της Α. Θ. Μ. 
του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄. Παραλλήλως 
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επισημαίνεται η αξία της συγκεκριμένης έκδοσης για την επισταμένη μελέτη της παρουσίας 
και της δράσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ευρύτερο χώρο της καθ’ ημάς Ανατολής. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 355-356 σημ. 1002. 

 
619.  «Ο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης και η Ελληνική Φιλολογική 

Λαογραφία», Χοροστάσι. Τιμητικό Αφιέρωμα στον καθηγητή Μηνά 
Αλ. Αλεξιάδη, σ. 12-13. 

 
Περίληψη: Με βάση τα σχετικά δημοσιεύματά του, περιγράφεται και αποτιμάται η συμβολή 
του τιμώμενου καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη στην έρευνα και μελέτη της ελληνικής 
φιλολογικής λαογραφίας, και εξάγονται συμπεράσματα για την γενικότερη κατάσταση του 
κλάδου αυτού της επιστήμης της λαογραφίας, στην ελληνική πραγματικότητα. Με βάση το 
δημοσιευμένο σχετικό έργο του, ανιχνεύονται οι βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές 
αρχές που προσδιόρισαν το έργο αυτό, και η πρόοδος στην οποία οδήγησαν την ελληνική 
λαογραφία, καθώς και οι επιδράσεις του στο έργο νεωτέρων Ελλήνων ερευνητών του λαϊκού 
πολιτισμού. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 805 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Παναγ. Ν. Ξηντάρας, «Δώρημα καρδιάς. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Μηνά Αλ. 
Αλεξιάδη», Φιλολογική 108 (2009), σ. 103-106. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. 
Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – 
Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 144 σημ. 22. Κ. Γ. Σαχινίδης, «Το περιοδικό ‘Χοροστάσι’ και η επιστημονική συμβολή του 
καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος 
Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour 
of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & 
Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 664-665. 

 
620.  «Θρησκευτική παιδεία», Εφημέριος 57: 8 (2008), σ. 4-5. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η παρούσα κατάσταση της διδασκαλίας του μαθήματος των 
θρησκευτικών στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση και διατυπώνονται σκέψεις για την αξία της 
και για τους τρόπους που θα μπορούσε αυτή να ανταποκριθεί πληρέστερα στο πνεύμα των 
καιρών μας. Επισημαίνεται επίσης ότι η θρησκευτική παιδεία αποτελεί την βάση και για την 
διαμόρφωση της θρησκευτικής συνείδησης, στην οποία στηρίζεται η εκδήλωση των 
πρακτικών και των τελετουργιών της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας, στα πλαίσια του 
ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού. 
 

621.  «Σάμιοι Αρχιερείς στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων», στον τόμο 
Στρ. Φιλιππότης (επιμ.), Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 11 (2009). 
Αθήνα 2009, σ. 197-204. 

 
Περίληψη: Απαριθμούνται και βιογραφούνται κριτικά οι γνωστοί, από τις πηγές και τη 
βιβλιογραφία, Σάμιοι Αρχιερείς που υπηρέτησαν τη Σιωνίτιδα Εκκλησία. Παρέχονται κατά 
το δυνατόν πλήρη βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία τους, και αποτιμάται η 
θρησεκυτική, εκκλησιαστική και εθνική προσφορά τους, σε σχέση πάντοτε με τους 
σχεδιασμούς και το έργο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Αγιοταφιτικής 
Αδελφότητος. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η σπουδαία προσφορά των Σαμίων στους 
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Αγίους Τόπους και στην διατήρηση των εκεί προσκυνημάτων του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων. 
 
Αναφορές: Ν. Χ. Αλιπράντης, Παριανά 29: 111 (2008), σ. 420. Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης 
Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) 
θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. 
Αθήνα 2015, σ. 280 σημ. 29. 
 

622.  «Αθηναϊκά προσκυνητάρια», στο Γ. Κ. Καιροφύλα – Σ. Γ.  
Φιλιππότη (εκδ.), Αθηναϊκό Ημερολόγιο 20 (2009), σ. 180-185. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στα λαϊκά προσκυνητάρια των αθηναϊκών δρόμων, και 
εξετάζεται, με βάση και τη σχετική με τα προσκυνητάρια μεγάλη βιβλιογραφία, ο τρόπος με 
τον οποίο αυτά λειτουργούν και σημασιοδοτούνται, στα πλαίσια του αστικού χώρου, ως 
εκδήλωση της λαϊκής θρησκευτικότητας των αστικών ή αστικοποιημένων πληθυσμών μας. 
Πρόκειται για μια μελέτη αστικής και νεωτερικής λαογραφίας, στην οποία καταδεικνύεται η 
αλλαγή την οποία έχει υποστεί ένα στοιχείο της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς 
στο πολιτισμικό περιβάλλον των πόλων, και μάλιστα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με τα 
πολλά και διαφορετικά πληθυσμιακά στοιχεία που συγκεντρώνει. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 690 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

623.  «Λαϊκή εθιμική ζωή στην περιοχή της Καβάλας», στο Γ. Κ. 
Παπάζογλου (εκδ.), Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Λαογραφικό 
Οδοιπορικό. Κομοτηνή 2008, έκδ. Γενικής Γραμματείας 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σ. 48-78. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες πτυχές της εθιμικής ζωής στην ευρύτερη περιοχή της 
Καβάλας, όπως τα άσεμνα αποκριάτικα τραγούδια της Θάσου, οι μεταμφιέσεις στη 
Νικήσιανη του Παγγαίου και ορισμένα λαϊκά έθιμα της περιοχής, ώστε να διαμορφωθεί 
γνώμη σχετικά με τις πλέον χαρακτηριστικές όψεις της λαϊκής εθιμολογίας στο νομό 
Καβάλας. Πρόκειται για στοιχεία του παραδοσιακού πολιτισμού, μέρος των οποίων 
αναβιώνεται από διάφορους συλλόγους, και τα οποία συναποτελούν τον σύγχρονο λαϊκό 
πολιτισμό, στο σύνολο των επιμέρους δεδομένων και χαρακτηριστικών του, όπως αυτά 
προκύπτουν από τη σχετική βιβλιογραφία, αλλά και από τα δεδομένα της σύγχρονής μας 
επιτόπιας έρευνας. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 966. 
 

624.  «Λαϊκά εθιμολογικά της Δράμας και της περιοχής της», στο Γ. Κ. 
Παπάζογλου (εκδ.), Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Λαογραφικό 
Οδοιπορικό. Κομοτηνή 2008, έκδ. Γενικής Γραμματείας 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σ. 12-46. 

 
Περίληψη: Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, εξετάζονται χαρακτηριστικές εθιμικές 
εκδηλώσεις του δραμινού πολιτισμικού χώρου, όπως το δρώμενο της «Μπάμπως», οι 
μεταμφιέσεις του Δωδεκαημέρου και τα Αναστενάρια, που προέρχονται από ντόπιους και 
προσφυγικούς πληθυσμούς, και κυριαρχούν σήμερα στην λαϊκή εθιμολογία της Δράμας και 
της ευρύτερης περιοχής της. Πρόκειται, όπως προαναφέρθηκε, για στοιχεία του 
παραδοσιακού πολιτισμού, μέρος των οποίων αναβιώνεται από διάφορους συλλόγους, και τα 
οποία συναποτελούν τον σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό, στο σύνολο των επιμέρους δεδομένων 
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και χαρακτηριστικών του, όπως αυτά προκύπτουν από τη σχετική βιβλιογραφία, αλλά και 
από τα δεδομένα της σύγχρονής μας επιτόπιας έρευνας. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 966. 

 
625.  «Λαϊκή θρησκευτική παράδοση και επαγγελματικός βίος του 

ελληνικού λαού», Εφημέριος 57: 9 (2008), σ. 4. 
 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στη σύνδεση ανάμεσα στον παραδοσιακό επαγγελματικό υλικό 
βίο και στα θρησκευτικά έθιμα του ελληνικού λαού, για να καταφανεί η σύνδεση και η 
συνάφεια μεταξύ υλικού και πνευματικού βίου, στην ενιαία λαϊκή παράδοση του λαού μας. 
Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι 
ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και 
οι θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με την επαγγελματική ζωή και τον παραδοσιακό 
υλικό βίο, και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής 
λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 

626.  «Χάρτινες μικρές εικόνες ευλογίας», Εκκλησία 85: 9 (2008), σ. 
717-721. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι χάρτινες και πλαστικοποιημένες μικρές εικόνες ευλογίας, ως 
μορφές της νεοελληνικής παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα 
εξετάζεται τόσο η μορφή και η εκκλησιαστική και θρησκευτική χρήση τους, όσο και η 
συμβολική χρησιμοποίησή τους στα πλαίσια της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας της 
εποχής μας, ως μία εκδήλωση της νεωτερικής θρησκευτικής λαογραφίας μας. Πρόκειται για 
μια μελέτη αστικής και νεωτερικής λαογραφίας, στην οποία καταδεικνύεται η αλλαγή την 
οποία έχει υποστεί ένα στοιχείο της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς στο 
πολιτισμικό περιβάλλον των πόλων, και μάλιστα στις ενορίες του λεκανοπεδίου της Αττικής, 
με τα πολλά και διαφορετικά πληθυσμιακά στοιχεία που συγκεντρώνει. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 966. 

 
627.  «Ταυτότητες και ετερότητες στον λαϊκό πολιτισμό και στην 

παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των βαλκανικών λαών», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 17-47. 

 
Περίληψη: Με βάση ορισμένες περιπτώσεις ομοιοτήτων και διαφορών σε έθιμα λαϊκής 
λατρείας και σε  χαρακτηριστικές μορφές παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς των 
βαλκανικών λαών, ανιχνεύεται τόσο η συμβολή του ελληνικού λαού στον σχηματισμό και 
στην μορφοποίηση των εθίμων αυτών, όσο και η προσφορά του χριστιανισμού και της 
Ορθοδοξίας στην ομογενοποίηση των εκδηλώσεων της λαϊκής θρησκευτικότητας των 
βαλκανικών λαών. Πρόκειται για μια μελέτη συγκριτικής βαλκανικής λαογραφίας, με βάση 
τη σχετική βιβλιογραφία, η οποία ασχολείται με τις ρίζες ορισμένων εθίμων και την 
λειτουργικότητά τους, στα πλαίσια των βαλκανικών λαϊκών πολιτισμών, με επικέντρωση 
στις ταυτότητες και τις ετερότητες που παρουσιάζουν. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 712 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 966. 
W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 
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2017, Böhlau Verlag, σ. 305 σημ. 16. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 372. 

 
628.  «Α΄ Γενική Συνέλευση των ανά τον κόσμο Οφφικιάλων του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου (Κωνσταντινούπολη, 24 Μαΐου 
2008)», στο Ιω. Παπαμιχαλάκης - Εμμ. Βαρβούνης (επιμ.), 
«Σύμψυχοι εις το εν φρονούντες». Πρακτικά της Α΄ Γενικής 
Συνελεύσεως των ανά τον κόσμο Οφφικιάλων του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου μελών της Αδελφότητος Παναγία  Παμμακάριστος. 
Αθήνα 2008, σ. 25-28. 

 
Περίληψη: Αναφέρονται τα σχετικά με την οργάνωση, τη συγκρότηση και την διεξαγωγή 
της πρώτης και ιστορικής, για τον θεσμό των Οφφικιάλων, αυτής Γενικής Συνέλευσης, και 
διατυπώνονται απόψεις και κρίσεις σχετικά με την χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητά 
της. Πρόκειται για μια ιστορική και συγχρονική διερερεύνηση του ρόλου των Οφφικιάλων 
του Οικουμενικού Θρόνου, και των δυναντοτήτων που ο θεσμός και η λειτουργικότητά του 
παρουσιάζει στη σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη και πολύπλοκη κοινωνία, στο πλαίσιο των 
σχεδιασμών του έργου του Οικουμενικού Θρόνου, σε διαχριστιανικό, διαθρησκειακό και 
παγκόσμιο επίπεδο. 

 
629.  «Οι Άρχοντες Οφφικίαλοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην 

Ελλάδα», στο Ιω. Παπαμιχαλάκης - Εμμ. Βαρβούνης (επιμ.), 
«Σύμψυχοι εις το εν φρονούντες». Πρακτικά της Α΄ Γενικής 
Συνελεύσεως των ανά τον κόσμο Οφφικιάλων του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου μελών της  Αδελφότητος Παναγία Παμμακάριστος. 
67-73. 

 
Περίληψη: Περιγράφονται και συγκεντρώνονται οι δράσεις των Αρχόντων Οφφικιάλων του 
Οικουμενικού Θρόνου στην Ελλάδα, περιγράφονται οι ενέργειές τους υπέρ του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Γένους, και ομαδοποιούνται οι τομείς προσφοράς τους 
στην πνευματική, καλλιτεχνική και κοινωνική ζωή της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της 
κοινωνίας του Γένους, ευρύτερα. Πρόκειται για μια ιστορική και συγχρονική διερερεύνηση 
του ρόλου των Οφφικιάλων του Οικουμενικού Θρόνου, και των δυναντοτήτων που ο θεσμός 
και η λειτουργικότητά του παρουσιάζει στη σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη και πολύπλοκη 
κοινωνία, στο πλαίσιο των σχεδιασμών του έργου του Οικουμενικού Θρόνου, αναφορικά με 
την Ορθοδοξία στην Ελλάδα και γενικότερα στον ελληνόφωνο χώρο. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 309 σημ. 992. 

 
630.  «Συμπεράσματα της Α΄ Γενικής Συνέλευσης των ανά τον κόσμο 

Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου μελών της 
Αδελφότητος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας 
«Παναγία η Παμμακάριστος» (Κωνσταντινούπολη, 24 Μαΐου 
2008)», στο Ιω. Παπαμιχαλάκης - Εμμ. Βαρβούνης (επιμ.), 
«Σύμψυχοι εις το εν φρονούντες». Πρακτικά της Α΄ Γενικής 
Συνελεύσεως των ανά τον κόσμο Οφφικιάλων του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου μελών της Αδελφότητος Παναγία  Παμμακάριστος. 
Αθήνα 2008, σ. 120-123. 
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Περίληψη: Αναλύονται τα πορίσματα της Γενικής Συνελεύσεως, η σημασία τους για το 
παρόν και το μέλλον του θεσμού των Οφφικιάλων του Οικουμενικού Θρόνου και 
διατυπώνονται προτάσεις για την συνέχιση και την επικαιροποίηση της σχετικής 
πνευματικής, εκκλησιαστικής και κοινωνικής δράσης τους. Πρόκειται, όπως προαναφέρθηκε, 
για μια ιστορική και συγχρονική διερερεύνηση του ρόλου των Οφφικιάλων του 
Οικουμενικού Θρόνου, και των δυναντοτήτων που ο θεσμός και η λειτουργικότητά του 
παρουσιάζει στη σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη και πολύπλοκη κοινωνία, στο πλαίσιο των 
σχεδιασμών του έργου του Οικουμενικού Θρόνου, σε διαχριστιανικό, διαθρησκειακό και 
παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 130 σημ. 384. σ. 414. 

 
631.  «Η συμβολή του Δημητρίου Λουκάτου στην έρευνα της ελληνικής 

θρησκευτικής Λαογραφίας», στο Αικατερίνη Πολυμέρου-
Καμηλάκη – Παρασκευάς Ποτηρόπουλος (επιμ.), Πρακτικά 
Επιστημονικής Ημερίδας «Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος και η Ελληνική 
Λαογραφία». Αθήνα 2008, σ. 50-64. 

 
Περίληψη: Με βάση το δημοσιευμένο σχετικό έργο του καθηγητή Λαογραφίας και 
Προέδρου της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας Δημητρίου Σ. Λουκάτου, διατυπώνονται 
εκτιμήσεις για τη συμβολή του στην μελέτη της λαϊκής θρησκευτικότητας και της 
παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του ελληνικού λαού, αλλά και κρίσεις σχετικά 
με επιμέρους θέσεις του γύρω από τα περιεχόμενα και την εξέλιξη του σπουδαίου αυτού 
κλάδου της επιστήμης της Λαογραφίας. Με αφετηρία δε το δημοσιευμένο σχετικό έργο του, 
ανιχνεύονται οι βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές που προσδιόρισαν το έργο 
αυτό, και η πρόοδος στην οποία οδήγησαν την ελληνική εθιμική και θρησκευτική 
λαογραφία, καθώς και οι επιδράσεις του στο έργο νεωτέρων Ελλήνων και ξένων ερευνητών 
του λαϊκού πολιτισμού. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 848 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Aναφορές:  W. Puchner, Südost-Forschungen 68 (2009), σ. 746-747. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και 
τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 
1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 39 σημ. 104. Γ. Τσερπές, Αναστοχαστικές προσεγγίσεις 
στην έρευνα της ελληνικής λαογραφίας (1907 – 2012). Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. 
«Δημήτριος Λουκάτος», www. el. wikipedia. org. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας 
και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των 
Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 28 σημ. 68. Βασιλ. Χρυσανθοπούλου, «Από τη λαϊκή 
λατρεία στην τελετουργία και τη θρησκευτική συμπεριφορά: η ‘μεταβαλλόμενη συνέχεια’ των 
λαογραφικών προσεγγίσεων», στον τόμο Βασίλ. Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία 
και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 306. Μαρία Μπομποτά, 
Η αθυροστομία στην Ελλάδα: από την ευφορία στην προσβολή. Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 56 
σημ. 43, σ. 288. 
 

632.  «Οι άγγελοι στην ελληνική λαϊκή θρησκευτική παράδοση», 
Εφημέριος 57: 10 (2008), σ. 4. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες μορφές λαϊκής λατρείας και παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς του ελληνικού λαού που αφορούν την λατρευτική τιμή που απονέμεται από 
τον λαό μας στους αγγέλους, και γίνονται αναφορές στα κυριότερα θρησκευτικά 
προσκυνήματα της λατρείας αυτής, που υπάρχουν στον ελληνικό πολιτισμικό χώρο. Με 
βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι 
ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και 
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οι θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με τους αγγέλους, και εξετάζονται κριτικά και 
ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 

 
633.  «Η συμβολή του Κύπρου Χρυσάνθη στη μελέτη του λαϊκού 

πολιτισμού της Κύπρου», Ομπρέλα 83 (2008-2009). Αφιέρωμα: Δυο 
ποιητές - δυο γενιές της Κύπρου. Κύπρος Χρυσάνθης – Ανδρέας 
Γεωργαλλίδης, σ. 7-12. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο 
ο Κύπρος Χρυσάνθης λειτούργησε ως μελετητής του κυπριακού λαϊκού πολιτισμού, και 
μάλιστα της κυπριακής λαϊκής ιατρικής παράδοσης. Με βάση το δημοσιευμένο σχετικό έργο 
του, ανιχνεύονται οι βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές που προσδιόρισαν το έργο 
αυτό, και η πρόοδος στην οποία οδήγησαν την κυπριακή λαογραφία, καθώς και οι επιδράσεις 
του στο έργο νεωτέρων Ελλήνων και ξένων ερευνητών του λαϊκού πολιτισμού.Εξετάζονται 
ζητήματα που αφορούν την λαογραφική θεματολογία που τον απασχόλησε, αλλά και την 
μέθοδο που χρησιμοποίησε στις λαογραφικές μελέτες του. Στο τέλος συγκεντρώνεται και η 
σχετική λαογραφική εργογραφία του. 
 
Κρίσεις: Πνευματική Κύπρος 48: 420 (2008), σ. 213 [Ανδρ. Ηλιοφώτου] / Πνευματική 
Κύπρος 50: 426 (2010), σ. 275 [Γερ. Ρηγάτος] 
 
Αναφορές: Γερ. Ρηγάτος, «Το αφιέρωμα του περιοδικού Ομπρέλα (2008) στον Κύπρο Χρυσάνθη», 
Πνευματική Κύπρος 50:426 (2010), σ. 274-276. 
 

634.  «Οι περί Ιησού Χριστού απόψεις του Michael Baigent», Εκκλησία 
85: 10 (2008), σ. 806-811. 

 
Περίληψη: Ανασκευάζονται συστηματικά απόψεις σχετικά με την ιστορική παρουσία και 
την πραγματική υπόσταση του Ιησού Χριστού, διατυπωμένες σε σχετικά έργα του Άγγλου 
συγγραφέα Michael Baigent, και παρατίθενται τόσο η σχετική βιβλιογραφία, όσο και κριτική 
για την μέθοδο και τον τρόπο χρήσης και ερμηνείας των πηγών, από τον συγκεκριμένο 
συγγραφέα, ο οποίος έτσι προβάλλει μια πλασματική δήθεν αναξιοπιστία του χριστιανισμού, 
που ωστόσο είναι αποκλειστικά δικό του κατασκεύασμα. Πρόκειται για την ανασκευή 
απόψεων που μέσω της αντίστοιχης λογοτεχνικής παραγωγής και προβολής επιδρούν 
σημαντικά πάνω στην λαϊκή θρησκευτικότητα. 
 

635.  «Τα Φώτα στη λαϊκή λατρευτική πρακτική των Ελλήνων», 
Ιστορία 487 (2009), σ. 62-66. 

 
Περίληψη: Μελετώνται, στην δημοσίευση αυτή, ορισμένα χαρακτηριστικά ελληνικά λαϊκά 
έθιμα των Θεοφανείων, και αναλύονται οι ρίζες τους, με βάση την ιστορικοσυγκριτική 
μέθοδο της λαογραφίας, ώστε να φανούν τα πολλά και επάλληλα χρονικά και πολιτισμικά 
στρώματα που συναπαρτίζουν τα μορφώματα της ελληνικής θρησκευτικής και λατρευτικής 
λαϊκής παράδοσής μας. Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της παραδοσιακής 
θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και οι θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με τα 
ορθόδοξα Θεοφάνια, και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα 
της σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 

636.  «Βιωματική και ερμηνευτική προσέγγιση της μουσικοχορευτικής 
παράδοσης του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού από τον Κώστα Γ. 



 523 

Σαχινίδη», Χοροστάσι 24 (2008). Αφιέρωμα στον δρα Κώστα Γ. 
Σαχινίδη, σ. 10-11. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο Κώστας Γ. Σαχινίδης προσέγγισε, μελέτησε 
και ερμήνευσε την μουσικοχορευτική παράδοση της Αιτωλοακαρνανίας, και μάλιστα του 
Μεσολογγίου και του Αιτωλικού, μέσω βιωματικής, βιβλιογραφικής και επιτόπιας έρευνας 
και καταγραφής, και η θέση της σχετικής μελέτης του στην σύγχρονη ελληνική λαογραφική 
βιβλιογραφία. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται κριτικά οι σχετικές δημοσιεύσεις του, και 
εντάσσονται μέσα στην λαογραφική και εθνογραφική βιβλιογραφία που αφορά τον λαϊκό 
πολιτισμό της Αιτωλοακαρνανίας, και τις χαρακτηριστικότερες μουσικές, χορευτικές και 
εθιμικές εκδηλώσεις του. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 806 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

637.  «Ο εορτασμός των Χριστουγέννων στην βυζαντινή 
Κωνσταντινούπολη», Ορθοδοξία 12 (2005), σ. 831-837. 

 
Περίληψη: Μέσω των αναφορών των βυζαντινών πηγών και των αναφερόμενων από την 
βιβλιογραφία, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι Βυζαντινοί γιόρταζαν τα Χριστούγεννα, 
και μάλιστα στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, στην Κωνσταντινούπολη. Στο πλαίσιο 
αυτό εξετάζεται τόσο το δημόσιο και επίσημο, όσο και το λαϊκό και ιδιωτικό σχετικό 
τελετουργικό, με τις εθιμικές μορφές του, και διατυπώνονται ιστορικές και συγκριτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου, του λαϊκού 
και του κρατικού ή αυτοκρατορικού τελετουργικού τυπικού, στα πλαίσια του εορταστικού 
Δωδεκαήμερου. 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 131 σημ. 49. 
 

638.  «Ιωάννης Μιχ. Χατζηφώτης (1944-2006). Βίος και έργο», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας (έκδ.), Αλεξανδρινός 
Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη, τόμ. Α΄. 
Αλεξάνδρεια 2008, σ. 17-32 [σε συνεργασία με τον Παν. Τζουμέρκα]. 

 
Περίληψη: Βιογραφείται ο τιμώμενος στον τόμο αυτό Ι. Μ. Χατζηφώτης, και εκτίθενται ο 
βίος, οι σπουδές, το συγγραφικό και το εκδοτικό, αλλά και το γενικότερο πνευματικό έργο 
του. Παραλλήλως αναφέρονται οι τιμητικές διακρίσεις που του απονεμήθηκαν, και 
καταρτίζεται ένας κατάλογος των αυτοτελών δημοσιεύσεων, των βιβλίων και των 
μονογραφιών του, από τον οποίο και καταφαίνεται η μεγάλη προσφορά του στο Γένος, την 
Ορθοδοξία και την Ελληνορθόδοξη παράδοσή μας. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται η συνολική 
προσφορά του στην ελληνορθόδοξη παράδοση και στην μελέτη της ιστορικής και 
διαχρονικής πορείας του Γένους. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 363 σημ. 1003. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. 
Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – 
Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 142 σημ. 16. 
 

639.  «Ο Ι. Μ. Χατζηφώτης και ο ελληνικός λαϊκός πολιτισμός», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας (έκδ.), Αλεξανδρινός 
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Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη, τόμ. Α΄. 
Αλεξάνδρεια 2008, σ. 91-106. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η συμβολή του Ι. Μ. Χατζηφώτη στην καταγραφή 
και μελέτη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο 
αντιλαμβανόταν την έννοια της παράδοσης και τις επιμέρους εκδηλώσεις της ελληνικής 
λαογραφίας, όπως προκύπτει μέσα από τα σχετικά κείμενα και τα βιβλία του, τα οποία 
συνέγραψε κατά τη διάρκεια της σύντομης αλλά εξαιρετικά παραγωγικής ζωής του. Με βάση 
το δημοσιευμένο σχετικό έργο του, ανιχνεύονται οι βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές 
αρχές που προσδιόρισαν το έργο αυτό, και η πρόοδος στην οποία οδήγησαν την ελληνική 
θρησκευτική λαογραφία, καθώς και οι επιδράσεις του στο έργο νεωτέρων Ελλήνων και 
ξένων ερευνητών του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 363 σημ. 1003. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. 
Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – 
Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 143 σημ. 19.  
 

640.  «Όψεις της σύγχρονης λαϊκής θρησκευτικότητας των Ελλήνων», 
στον τόμο Κωνσταντίνος Ι. Χολέβας (έκδ.), Ελληνορθόδοξη Πορεία. 
Ανθολόγιο Κειμένων. Αθήνα 2008, σ. 219-239. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται ορισμένες περιπτώσεις νεωτερικών λαϊκών 
θρησκευτικών εθίμων, που διαπιστώνονται σήμερα στην παραδοσιακή θρησκευτική 
συμπεριφορά του λαού μας, και με βάση αυτά διατυπώνονται σκέψεις σχετικά με τις μορφές, 
το περιεχόμενο, τη σχέση με τις παλαιότερες μορφές παράδοσης και την λειτουργικότητα της 
νεωτερικής θρησκευτικότητας, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ελληνική επαρχία, του 
λαού μας. Πρόκειται για την αποτύπωση και μελέτη χαρακτηριστικών μορφών της 
νεωτερικής, αστικής κατά κανόνα, ελληνικής παράδοσης, με βάση επιτόπια έρευνα, αλλά και 
τα πορίσματα της σχετικής ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής λαογραφικής 
βιβλιογραφίας. 
 
Σημείωση: Σχετική είναι και η μελέτη «Σύγχρονες μορφές θρησκευτικότητας στον ελληνικό 
λαϊκό πολιτισμό», Γρηγόριος ο Παλαμάς 90: 817 (2007), σ. 207-222 (βλ. παραπάνω αρ. 566), της 
οποίας η παρούσα δημοσίευση αποτελεί εκλαϊκευμένη μορφή. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 966. 
  

641.  «Παράδοση και νεωτερισμός στα ελληνικά χριστουγεννιάτικα 
έθιμα», Εφημέριος 57: 11 (2008), σ. 4. 

 
Περίληψη: Στη δημοσίευση αυτή μελετώνται περιπτώσεις νεωτεριστικών 
χριστουγεννιάτικων εθίμων που ενσωματώθηκαν στην ελληνικά λαϊκή θρησκευτική 
παράδοση, και άλλων που δεν εναρμονίστηκαν με αυτήν, και συνεχίζουν να αποτελούν ξένα 
σώματα στην  λατρευτική παράδοση του λαού μας. Επίσης, αναφέρονται περιπτώσεις 
εθιμικών μορφών που έχουν διαφοροποιήσει το πνευματικό νόημα των εορτών, αποτελώντας 
χαρακτηριστικά παραδείγματα τάσεων αποϊεροποίησης και εκκοσμίκευσης της ελληνικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας. 
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642.  «Παράδοση και ανανέωση στην ελληνική λαϊκή εθιμική 
πρακτική», Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της Νάξου 14: 53 (2008), 
σ. 14. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ ορισμένες χαρακτηριστικές μορφές νεοεισαγμένων εθίμων 
στην ελληνική λαϊκή θρησκευτική συμπεριφορά, και ανιχνεύονται ορισμένοι μηχανισμοί 
μέσω των οποίων τα έθιμά μας ανανεώνονται ή επανασημασιοδοτούνται, με αφορμή 
ορισμένα ελληνικά λαϊκά χριστουγεννιάτικα έθιμα. Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα 
και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της 
παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και οι θρησκευτικές παραδόσεις που 
συνδέονται με τις λαϊκές τελετουργίες, και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με 
τα πορίσματα της σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 

 
643.  «Αγιορειτικό παναγιάριο», Πρωτάτον 112 (2008), σ. 158-160. 

 
Περίληψη: Με αφορμή πρόσφατη έκδοση του μοναχού Μωϋσή για τους αγίους του Αγίου 
Όρους διατυπώνονται ορισμένες παρατηρήσεις για την έρευνα της αγιορειτικής αγιολογίας, 
και για τις ερευνητικές δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρει μια τέτοια μελέτη, η 
οποία θα αξιοποιήσει τον πλούτο των σχετικών αγιορείτικων πηγών και αρχείων, ώστε να 
προχωρήσει και η γενικότερη γνώση μας γύρω από τον ρόλο που έπαιξε το Άγιον Όρος στην 
ιστορία και στην παράδοση του Γένους μας. Ας σημειωθεί ότι πολλοί από τους 
βιογραφούμενους έχουν επιδράσει άμεσα στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα, ακόμη και 
ως νεοφανείς άγιοι. 
 

644.  «Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους», Πρωτάτον 112 (2008), σ. 
155-158. 

 
Περίληψη: Ξεκινώντας από την σχετική ερευνητική, συγγραφική και εκδοτική προσπάθεια 
του Φλορίν Μαρινέσκου, εξετάζεται η σημασία που έχουν τα ρουμανικά έγγραφα των 
αγιορείτικων αρχείων για την γνώση της ιστορίας και της παράδοσης του Αγίου Όρους, και 
διατυπώνονται σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ώστε να προχωρήσει το έργο της 
πλήρους χαρτογράφησης και επιστημονικής αξιοποίησης του σπουδαίου και πολυπληθούς 
αυτού αρχειακού υλικού των αγιορειτικών ιερών καθιδρυμάτων.Πρόκειται για υλικό 
πολύτιμο για την αποτίμηση της ιστορικής και πολιτισμικής προσφοράς του Άθωνος στην 
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 
645.  «Νέα εθιμική και πνευματική αφετηρία», Εφημέριος 48: 1 (2009), 

σ. 9-10. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένα ελληνικά λαϊκά λατρευτικά έθιμα της Πρωτοχρονιάς, από 
την άποψη της πνευματικότητας που τα διακρίνει, ως χαρακτηριστικές τελετουργίες 
διάβασης και μετάβασης στη νέα χρονιά, οι οποίες συνδυάζουν αρμονικά τον διαβατήριο 
ρόλο τους με την ορθόδοξη πνευματικότητα, όπως αυτή απαντάται στα έθιμα και τις 
εκδηλώσεις της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. Από την άποψη αυτή πρόκειται για ένα 
μελέτημα που εξετάζει και την υπόσταση της σύγχρονής μας ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 

 
646.  «Υβριστικά, βωμολοχικά και σκωπτικά λαϊκά ανταπαντήματα», 

Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό 
χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 139-144. 
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Περίληψη: Στη σύντομη αυτή μελέτη κατατάσσονται και διακρίνονται τα υβριστικά, 
βωμολοχικά και σκωπτικά λαϊκά ανταπαντήματα, ως ένα νέο είδος του ελληνικού έντεχνου 
λαϊκού λόγου, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει μελετηθεί από την ελληνική λαογραφική 
βιβλιογραφία, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην αντίστοιχη ξένη βιβλιογραφία. Δίνονται 
χαρακτηριστικά παραδείγματα, και παρέχεται υλικό και σχετικός θεωρητικός 
προβληματισμός για την ένταξη του είδους αυτού στα περιεχόμενα της φιλολογικής αλλά και 
της άσεμνης και βωμολοχικής λαογραφίας μας, ως χαρακτηριστικές εκδηλώσεις του 
σύγχρονου ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Έντυπα μέσα επικοινωνίας και λαϊκός πολιτισμός. Νεωτερικά 
λαογραφικά. Αθήνα 2011, σ. 203. 

 
647.  «Βιβλιογραφία – Bibliographie (1998-2004)», Λαογραφία 41 (2007-

2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 561-688 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση] 

 
Περίληψη: Σε συνέχεια του σχετικού έργου που είχε αναλάβει ο Δημ. Σ. Λουκάτος 
παρουσιάζονται εδώ κριτικά δημοσιεύματα που αφορούν την ελληνική λαογραφία, τόσο 
αυτοτελή, όσο και σε σύμμεικτους τόμους, εφημερίδες και περιοδικά, ώστε να υποβοηθηθεί 
το ερευνητικό έργο της ελληνικής λαογραφίας, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη επιστημονική 
εξέλιξη. Η κριτική παρουσίαση των λαογραφικών εκδόσεων αποτελεί έργο υποδομής για την 
ανάπτυξη των λαογραφικών σπουδών στον τόπο μας, και συμπληρώνει το κενό της 
κατάρτισης συστηματικής και μεθοδικής λαογραφικής βιβλιογραφίας στα πλαίσια της 
ελληνικής λαογραφίας.  
 
Αναφορές: Β. Πούχνερ, Δοκίμια λαογραφικής θεωρίας. Αθήνα 2011, σ. 221 σημ. 20. Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), 
Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 526. 
 

648.  «Greek Folk Culture. A Bibliography of Literature in English, 
French, German, and Italian on Greek Folk Culture in Greece, 
Cyprus, Asia Minor (before 1922) and the Diaspora. Second part», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό 
χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 691-831 [συνεργασία 
με τον καθηγητή Walter Puchner]. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για εκτενή βιβλιογραφία των ξενόγλωσσων μελετών και 
δημοσιευμάτων για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, τα λήμματα της οποίας είναι καταταγμένα 
κατά κατηγορίες, ώστε το όλο έργο να αποτελέσει εργαλείο εργασίας για την επιστημονική 
μελέτη και θεώρηση της ελληνικής λαογραφίας, αλλά και για την οργάνωση και ανάπτυξη 
των ελληνικών λαογραφικών σπουδών. Εδώ παρέχεται το δεύτερο μέρος αυτής της 
βιβλιογραφίας, η οποία στο σύνολό της έχει εκδοθεί και σε έναν τόμο (βλ. παραπάνω, Ι. 
109), με τη συνοδεία των σχετικών ευρετηρίων, που είναι απαραίτητα για την ερευνητική και 
επιστημονική χρήση της από τους μελετητές της λαογραφίας μας. 
 
Αναφορές: W. Puchner, Studien zur Volkskunde Sudosteuropas und des mediterranen Raums, Wien – 
Koln - Weimar 2009, σ. 26-27 σημ. 36, σ. 152 σημ. 6, σ. 559 σημ. 15. Β. Πούχνερ, «Η έρευνα για το 
ελληνικό δημοτικό τραγούδι 1970-2000. Τάσεις – Μέθοδοι – Προβληματισμοί», Λαογραφία 40 (2004-
2006), σ. 265 σημ. 42. Β. Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες – Μέθοδοι - Θεματικές. Αθήνα 
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2009, σ. 30 σημ. 27, σ. 58 σημ. 38, σ. 121 σημ. 51, σ. 387 σημ. 104, σ. 482 σημ. 54. Β. Πούχνερ, 
Κοινωνιολογική Λαογραφία. Ρόλοι – συμπεριφορές - αισθήματα. Αθήνα 2010, σ. 36 σημ. 16. Μηνάς 
Αλ. Αλεξιάδης, «Folkloristics. Μια άλλη πρόταση για τη διεθνή ονοματοθεσία της Λαογραφίας», 
Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 42 (2011), σ. 65 σημ. 55. Μηνάς 
Αλ. Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο Δημ. Δασκαλάκης 
(επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 528. Β. Πούχνερ, Δοκίμια για 
τη λαογραφική θεωρία και τη φιλοσοφία του πολιτισμού. Αθήνα 2014, σ. 48, σ. 340, σ. 361. «Βάλτερ 
Πούχνερ», www. el. wikipedia. org.  
 

649.  «Άγιος Ερμογένης ‘Επίσκοπος Σαμουταίων’», Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 53 (2007-2009). Κατάθεσις εις μνήμην του 
Καθηγητού Δημητρίου Ζ. Σοφιανού, σ. 161-168. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η περίπτωση του Αγίου Ερμογένη, τόσο στο 
αγιολογικό επίπεδο, όσο και σχετικά με την σύγχρονή του λαϊκή λατρεία, καθώς τα 
τελευταία χρόνια ο άγιος αυτός, των πρώτων χριστιανικών χρόνων, έχει πρόσφατα συνδεθεί 
με την επισκοπή Σάμου. Από την μελέτη των στοιχείων προκύπτει ωστόσο ότι ο άγιος δεν 
έχει σχέση με τη Σάμο, πιθανότατα δε υπήρξε επίσκοπος στα Σαμόσατα της Συρίας, στον 
επισκοπικό κατάλογο των οποίων και θα πρέπει να εγγραφεί. Επίσης, με βάση συστηματική 
επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες 
τελετουργικές μορφές της παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και οι 
θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με τον άγιο, και εξετάζονται κριτικά και 
ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 
Αναφορές: Στ. Λαμπάκης, «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιογραφία», Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 54 (2010-2013), σ. 468. 

 
650.  «Σημαίες και εμβλήματα στην Ηγεμονία της Σάμου (1834-1912)», 

Γρηγόριος ο Παλαμάς 92: 826 (2009), σ. 1-11. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται εδώ οι σημαίες, οι θυρεοί, οι σφραγίδες και τα εθνόσημα της 
Ηγεμονίας της Σάμου (1834-1912), κυρίως από την άποψη των συμβόλων που φέρουν, της 
ιστορίας, της προελεύσεως, των ιδεολογικών στοιχείων που προβάλλουν και των λόγων που 
οδήγησαν στη χρήση τους. Αποκαλύπτεται έτσι μια σημαντική πτυχή της πολιτικής 
ιδεολογίας του σαμιακού ηγεμονικού καθεστώτος, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει μελετηθεί 
από αυτή την οπτική γωνία. Τα εμβλήματα και τα σύμβολα, φορείς και εκφραστές πολιτικής 
και κρατικής ιδεολογίας, αποτελούν αντικείμενα και λαογραφικής εξέτασης, υπό την έννοια 
της μελέτης των συμβόλων που περιλαμβάνουν και των συμβολισμών τους. 

 
651.  «Η ανάδειξη των πηγών της σαμιακής ιστορίας», Μεθόριος 32 

(2009), σ. 30-31.  
 

Περίληψη: Με βάση πρόσφατες αλλά και εν εξελίξει ευρισκόμενες ερευνητικές, 
συγγραφικές και εκδοτικές προσπάθειες, σχετικές με την ιστορία και τον πολιτισμό της 
Σάμου, διατυπώνονται βιβλιογραφικές παρατηρήσεις, αλλά και σκέψεις για την ανάλογη 
συνέχιση των «σαμιακών σπουδών», οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη άνθιση. Παράλληλα 
γίνονται και υποδείξεις για αντικείμενα και θέματα με τα οποία θα μπορούσαν να 
ασχοληθούν οι μελλοντικοί νέοι ερευνητές της σαμιακής ιστορίας, ώστε να καταλήξουμε σε 
μια νέα ιστορική σύνθεση σχετικά με την διαχρονική πορεία του νησιού και των κατοίκων 
του.. 

 
652.  «Στο Άγιον Όρος με τον Ι. Μ. Χατζηφώτη», Πρωτάτον 113 (2009), 

σ. 208-210. 
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Περίληψη: Στο δημοσίευμα αυτό, με αφορμή την μεταθανάτια έκδοση ενός τετράτομου 
έργου του Ι. Μ. Χατζηφώτη, που αποτελεί αναλυτικό οδηγό του προσκυνητή στο Άγιον 
Όρος, διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για την γενικότερη συμβολή του σπουδαίου αυτού 
συγγραφέα και πνευματικού ανθρώπου της Ρωμιοσύνης σχετικά με τον Άθω, την ιστορία και 
την παράδοση του αθωνίτικου μοναχισμού. Ο Χατζηφώτης υπήρξε από τους κυριότερους 
μελετητές του Άθωνος και της παράδοσής του, στα νεώτερα χρόνια, γεγονός που προσδίδει 
στο έργο του κύρος και αξιοπιστία, καθιστώντας το πηγή και για την μελέτη της 
παραδοσιακής αθωνικής καθημερινότητας. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 363 σημ. 1003. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. 
Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – 
Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 143 σημ. 20. 
 

653.  «Το Πάσχα στην παράδοση του Γένους και στην ελληνική 
λαογραφία», Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της Νάξου 15: 54 (2009), 
σ. 16-17. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για τον βαθύτερο και ουσιαστικότερο 
χαρακτήρα των ελληνικών λαϊκών πασχαλινών εθίμων, με βάση παραδείγματα από τα 
τοπικά λαογραφικά διαφόρων ελληνικών περιοχών και εξάγονται συμπεράσματα για τον 
τρόπο με τον οποίο τα έθιμα αυτά λειτουργούν στον ψυχολογικό κόσμο και στην 
παραδοσιακή κοινωνική συγκρότηση του λαού μας. Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα 
και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της 
παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και οι θρησκευτικές παραδόσεις που 
συνδέονται με την πασχαλινή περίοδο, και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με 
τα πορίσματα της σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 

 
654.  «Εκατό χρόνια της ‘Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας’ και της 

Ελληνικής Λαογραφίας (1908-2008)», Παριανά 113 (2009), σ. 277-
278. 

 
Περίληψη: Με αφορμή τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων από την ίδρυση της «Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας» (1908-2008) και από την απαρχή της επιστημονικής λαογραφίας 
στην Ελλάδα, και με βάση το σχετικό εόρτιο επιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε, 
διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις και προτείνονται ορισμένες ενέργειες, για τη συνέχιση των 
ελληνικών λαογραφικών σπουδών στο σύγχρονό μας κοινωνικό και επιστημονικό 
περιβάλλον. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κριτική παρουσίαση ενός σημαντικού μέρους της 
ιστορίας της ελληνικής λαογραφίας, των μεθοδολογικών και θεωρητικών προσανατολισμών 
της, και των προοπτικών της. 

 
655.  «Η συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην διαμόρφωση 

της λαϊκής θρησκευτικής παράδοσης του Γένους», Γρηγόριος ο 
Παλαμάς 92: 827 (2009), σ. 161-166. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία 
τεκμηριώνονται από την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία, εξετάζονται οι τρόποι με τους 
οποίους το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνέβαλε στην διαμόρφωση του χαρακτήρα και των 
περιεχομένων της λαϊκής θρησκευτικής παράδοσης του Γένους, κατά την περίοδο της 
οθωμανικής κυριαρχίας, και με βάση τις ποικίλες αρμοδιότητες που του είχαν παραχωρηθεί 
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από τις οθωμανικές αρχές, σε διάφορους τομείς της παραδοσιακής καθημερινότητας της 
εποχής. Επισημαίνονται επίσης οι τρόποι με τους οποίους το έργο αυτό συνέβαλε στην 
διαμόρφωση σημαντικών πτυχών της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, ιδιαίτερα στον τομέα της 
θρησκευτικής λαογραφίας. 

 
656.  «Ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Κωνσταντίνος Βοντζαλίδης 

(1857-1926). Συμβολή στη νεότερη εκκλησιαστική ιστορία της 
Σάμου», Πρακτικά ΚΗ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. 
Θεσσαλονίκη 2008, σ. 413-439. 

 
Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και, κυρίως, 
ανέκδοτο αρχειακό υλικό από το Πατριαρχικό Αρχειοφυλάκιο του Οικουμενικού Θρόνου και 
το Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, παρουσιάζεται η προσωπικότητα, η 
εκκλησιαστική σταδιοδρομία, η πνευματική και εθνική πορεία και η αρχιερατεία του 
Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Κωνσταντίνου. Πρόκειται για τον Μητροπολίτη εκείνο που 
εργάστηκε συστηματικά για την ένωση της Σάμου με το ελεύθερο ελληνικό κράτος, την 
οποία και τελικά ευλόγησε, το 1912. Ουσιαστικά λοιπόν πρόκειται για μια σύνθετη 
προσωπικότητα, που άφησε την σφραγίδα της στην εκκλησιαστική και πολιτική ιστορία του 
νησιού. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 3734 (28 Ιουνίου 2010), σ. 6 [Ν. Ορφανός] / Μεθόριος 39 (2011), 
σ. 82 [Γ. Βοϊκλής] 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, «Λαογραφία, Εκκλησιαστική Ιστορία και Ιστορία», Μεθόριος 39 (2011), σ. 79-
82. Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό κράτος ως 
τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 17 σημ. 16, σ. 19 σημ. 27. Γρ. Λιάντας, 
«Τα εδαφικά όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας (1912 κ. εξ.)», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 33-34 σημ. 4. Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το 
Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης 
(επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 273 
σημ. 18, σ. 287 σημ. 37. 

 
657.  «Το ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην 

Αφρική δια των Ιερών Μητροπόλεων και επισκοπών του», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας (έκδ.), Αλεξανδρινός 
Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη, τόμ. Β΄. 
Αλεξάνδρεια 2009, σ. 644-662 [σε συνεργασία με τον Παν. 
Τζουμέρκα]. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά το μεγάλο ιεραποστολικό έργο που επιτελείται στην 
Αφρική από τις Μητροπόλεις και Επισκοπές του παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 
και Πάσης Αφρικής. Η παρουσίαση μάλιστα γίνεται με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, αλλά 
και ανέκδοτο αρχειακό υλικό από το αρχείο του Πατριαρχείου, ώστε να καταγραφεί η 
ενεστώσα  κατάσταση της Ορθοδοξίας στην μαύρη ήπειρο και να διαφανεί το μέλλον και οι 
προοπτικές του ευαγγελισμού των αφρικανικών πληθυσμών. Με τον τρόπο αυτό διαγράφεται 
και αξιολογείται τόσο το ιεραποστολικό και κοινωνικό έργο του Πατριαρχείου, όσο και ο 
γτρόπος με τον οποίο αξιοποιεί τις τοπικές παραδόσεις των λαών της Αφρικής για την 
διαμόρφωση μιας νέας τοπικής ορθόδοξης παράδοσης λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Αναφορές: Σπ. Θ. Καμαλάκης, Από τον Μέγα Αλέξανδρο στον Ευαγγελιστή Μάρκο. Απόπειρα αχνής 
χαρτογράφησης της δισχιλιόχρονης ιστορίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Αναδρομή στην ιστορία 
και τον ιδρυτή της πόλης, Αθήνα 2010, σ. 402-403 σημ. 836. Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά 
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Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 337 σημ. 998. Π. 
Τζουμέρκας, «Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και  Πάσης Αφρικής (συνοπτική ιστορική παρουσίαση)», 
στον τόμο Χρ. Κοντάκης – Σ. Μπαλατσούκας – π. Γρ. Σταμκόπουλος (επιμ.), Ανωτάτη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Θεσσαλονίκης – Επιστημονική Επετηρίς. Αφιέρωμα στο Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδος κυρό Χριστόδουλο. Θεσσαλονίκη 2011, σ. 864. Παν. Τζουμέρκας, «Αλεξάνδρεια», 
Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία 2. Αθήνα 2011, σ. 136. Παν. Τζουμέρκας, «Το 
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. Η ιστορική του πορεία από το παρελθόν στο παρόν», 
στον τόμο Τιμητική εκδήλωση υποδοχής στο Μέγαρο της Αδελφότητος της Α. Θ. Μ. του Πάπα και 
Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄ και τέλεση των εγκαινίων του 
«Μουσείου Φ.Α.Α.Θ.» (Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2013). Θεσσαλονίκη 2014, σ. 44. Πατριάρχης 
Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄, «Πρέπει να δεχόμαστε τον ξένο ως ευλογία του Θεού. Εισήγηση στο 25ο 
Διεθνές Διαχριστιανικό Συνέδριο Ορθοδόξου Πνευματικότητος (Bose, 6 Σεπτεμβρίου 2017)», 
Πάνταινος 109: 5 (2017), σ. 273 σημ. 17. 

 
658.  «Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής και η 

Σάμος», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού 
Θρόνου, σ. 7-9. 

 
Περίληψη: Σκιαγραφούνται εδώ οι σχέσεις της Σάμου και των Σαμίων με το παλαίφατο 
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, κυρίως μέσω Σαμίων που αναδείχθηκαν 
επίσκοποι της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, και έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στην ιστορική 
διαδρομή του Θρόνου του Αγίου Μάρκου, κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Πρόκειται για 
μελέτη που εμπλουτίζει τη σαμιακή εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία, 
καταδεικνύοντας τις σχέσεις του νησιού και των κατοίκων του τόσο με το Πατριαρχείο, όσο 
και με τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 309 σημ. 991. 
 

659.  «Παραδοσιακή εκκλησιαστική αργυροχοΐα στη Σάμο», Σαμιακές 
Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 329-356. 

 
Περίληψη: Με βάση τις σχετικές εκκλησιαστικές επιγραφές, αλλά και τα έργα που σώζονται 
επιτόπου, στους ναούς και τις μονές του νησιού, και τα οποία έχουν λεπτομερώς καταγραφεί 
και μελετηθεί κατά τη διάρκεια σχετικής επιτόπιας έρευνας, μελετάται η παραδοσιακή 
εκκλησιαστική αργυροχρυσοχοΐα της Σάμου. Ιδιαιτέρως μελετώνται τα τεχνοτροπικά 
στοιχεία, οι μάστορες και τα εργαστήριά τους, ώστε να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για την 
ανάπτυξη και διάδοση της τέχνης αυτής στη Σάμο, ως και τα μέσα του 20ού αιώνα. 
Πρόκειται για τέχνη της οποίας οι βασικοί εκπρόσωποι δραστηριοποιούνται ακόμη στη 
Σάμο, και η οποία έχει δώσει χαρακτηριστικά δείγματα σε ολόκληρο το νησί. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 26 σημ. 45. Χρ. Τέφου, «Η 
εκκλησιαστική αργυροχρυσοχοΐα μέσα από το εργαστήριο Σταυρινού», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 
(2017-2018), σ. 139 σημ. 4, 5. 
 

660.  «Λαογραφική Βιβλιογραφία της Σάμου ΣΤ. Συμβολή έκτη», 
Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 
575-627. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για συμβολή στη σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία, όπου 
αναφέρεται και το ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, πανεπιστημιακών αρχείων και 
ερευνητικών κέντρων, που προέρχεται από τη Σάμο. Τα βιβλιογραφικά λήμματα 
συνοδεύονται από θεματολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε να μπορούν εύκολα να 
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χρησιμοποιηθούν από της ερευνητές, ενώ έχουν αποδελτιωθεί συστηματικά και οι 
λαογραφικές αναφορές του τοπικού τύπου. Η συγκέντρωση της λαογραφικής βιβλιογραφίας 
του νησιού συνεχίζεται, ώστε η προσπάθεια αυτή να συμπληρωθεί με νεότερες προσθήκες 
και αναφορές, για να αποτελέσουν οι βιβλιογραφίες αυτές βασικό επιστημονικό εργαλείο του 
λαογράφου που θα θελήσει να ασχοληθεί με ζητήματα σαμιακής λαογραφίας. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο 
Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 526. 
 

661.  «Βιβλιογραφικό θησαύρισμα», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). 
Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 629-630. 

 
Περίληψη: Περιγράφεται βιβλιογραφικά μία έκδοση για την ιστορία της Εκκλησίας της 
Σάμου, του Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ Σπανουδάκη, και προστίθεται στην υπάρχουσα και 
γνωστή σαμιακή βιβλιογραφία, που έχει συνταχθεί και δημοσιευθεί από τους Μ. Α. 
Βουρλιώτη και Γ. Ν. Κουρέρη. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνονται οι γνώσεις μας και για 
την πνευματική, συγγραφική και εκδοτική παραγωγή των Σαμίων, και γίνεται γνωστή μια 
μάλλον άγνωστη έκδοση σχετικά με την σαμιακή εκκλησιαστική ιστορία. 
 

662.  «Γιαγάδες και ‘Γιαγαδικά’ στη Σάμο του Μεσοπολέμου», 
Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 
631-633. 

 
Περίληψη: Γίνεται λόγος για τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κινήματος των 
αδελφών Γιαγά, από τον Μαραθόκαμπο της Σάμου, που αναστάτωσε το νησί κατά τον 
Μεσοπόλεμο, ως απάντηση στα όσα σχετικά έγραψε η Φωτ. Τομαή, διευθύντρια του 
Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία και ελέγχονται ως ανακριβή. 
Προσφέρονται νέα στοιχεία, παραλλήλως δε διατυπώνονται ερμηνευτικές απόψεις για τον 
βασικό χαρακτήρα του κινήματος, το οποίο έχει παρερμηνευτεί, τόσο στην εποχή του, όσο 
και από πολλούς σύγχρονους μελετητές. 
 

663.  «Κυρίλλεια και Σαμιακά Αγιοταφιτικά», Σαμιακές Μελέτες 8  
(2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 634-636. 

 
Περίληψη: Με βάση ιστορικές και ανέκδοτες αρχειακές μαρτυρίες, κυρίως δε επιγραφές και 
κειμήλια, άμφια, μίτρες, σταυρούς κ.λπ. που σώζονται στο Σκευοφυλάκιο του Παναγίου 
Τάφου, γίνονται αναφορές σε ορισμένες πτυχές της δράσης και της προσφοράς του Σάμιου 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κυρίλλου Β΄ στο Πατριαρχείο και στην Αγιοταφιτική Αδελφότητα. 
Το έργο του Κυρίλλου υπήρξε καθοριστικό για την ανάπτυξη της Αγιοταφιτικής 
Αδελφότητας και του έργου της, παραλλήλως δε για τη συγκέντρωση κειμηλίων που σήμερα 
κοσμούν το Σκευοφυλάκιο του Ναού της Αναστάσεως. 
 
Αναφορές: Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος 
Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 280 σημ. 29. 
 

664.  «Βιβλιογραφικό συμπλήρωμα», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). 
Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 637. 

 
Περίληψη: Γίνεται ένα ακόμη συμπλήρωμα στην σαμιακή βιβλιογραφία των Μ. Α. 
Βουρλιώτη και Γ. Ν. Κουρέρη, με βάση έρευνα σε ιδιωτικές βιβλιοθήκες και αρχεία του 
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νησιού, ώστε να προωθηθεί το έργο της συμπληρώσεώς της, με στόχο να καταρτισθεί μια 
πλήρης, κατά το δυνατόν, σαμιακή βιβλιογραφία. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνονται οι 
γνώσεις μας και για την πνευματική, συγγραφική και εκδοτική παραγωγή των Σαμίων, και 
γίνεται γνωστή μια μάλλον άγνωστη έκδοση σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της 
Σάμου. 
 

665.  «Μεθόδιος Κουκούλης υπό Αιθερίου Σαλαμαλέκη 
βιογραφούμενος», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας 
Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 638-640. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται και σχολιάζεται ένα σύντομο βιογραφικό κείμενο για τον 
ιερομόναχο Μεθόδιο Κουκούλη, αδελφό κατά πνεύμα της Μονής Τιμίου Σταυρού Σάμου και 
κατά σάρκα αδελφό του γνωστού εκπαιδευτικού, συγγραφέα και ιεροψάλτη της Σάμου 
Ιωάννη Κουκούλη, από τους Μαυρατζαίους. Το κείμενο αυτό συνέταξε ο επίσης Σάμιος 
ιερομόναχος Αιθέριος Σαλαμαλέκης, αδελφός της Μονής Αγίας Τριάδος Σάμου, και σε αυτό 
σκιαγραφείται η πνευματική προσωπικότητα και το εκκλησιαστικό έργο της σημαντικής 
αυτής εκκλησιαστικής μορφής. 
 

666.  «Ο Σάμιος Μητροπολίτης Μετρών και Αθύρων Θεόκλητος Α΄ 
(1832-1853, το α΄ - 1861-1865, το β΄)», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-
2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 641-644. 

 
Περίληψη: Με βάση αρχειακά τεκμήρια και βιβλιογραφικές αναφορές εξετάζεται η 
αρχιερατική σταδιοδρομία και η δράση του Μητροπολίτη Μετρών και Αθύρων Θεοκλήτου 
Α΄, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Σάμο, και κόσμησε, με το έργο του, την ιεραρχία του 
Οικουμενικού Θρόνου, στην οποία ανήκε. Συμπληρώνονται έτσι τα γνωστά σχετικά με την 
εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία της Σάμου, και μάλιστα σχετικά με κληρικούς 
που έδρασαν εκτός του νησιού, διακονώντας την ελληνορθόδοξη παράδοση στην ομογένεια 
του εξωτερικού. 
 

667.  «Θεοφάνης Α΄ και Θεοφάνης Β΄ Μητροπολίτες Τριπόλεως», 
Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 
645-647. 

 
Περίληψη: Ως μικρή συμβολή στη σαμιακή εκκλησιαστική προσωπογραφία, εξετάζεται εδώ 
ο βίος και το έργο των Μητροπολιτών Τριπόλεως, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, 
Θεοφάνη Α΄ και του ανεψιού του Θεοφάνη Β΄, οι οποίοι έπειξαν σημαντικό ρόλο στην 
ιστορία του παλαιφάτου και αποστολικού Θρόνου του Αγίου Μάρκου, κατά τον 19ο και τον 
20ό αιώνα. Συμπληρώνονται έτσι, όπως προαναφέρθηκε, τα γνωστά σχετικά με την 
εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία της Σάμου, και μάλιστα σχετικά με κληρικούς 
που έδρασαν εκτός του νησιού, διακονώντας την ελληνορθόδοξη παράδοση στην ομογένεια 
του εξωτερικού. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 309 σημ. 991. 
 

668.  «Ο Ιωάννης Λυμπέρης ως μεταφραστής του Τυρταίου», Σαμιακές 
Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 648-649. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται ανέκδοτη μετάφραση που φιλοτέχνησε ο Σάμιος φιλόλογος και 
Γυμνασιάρχης Ιωάννης Λυμπέρης, από το Κοκκάρι της Σάμου, σε απόσπασμα του αρχαίου 
ποιητή Τυρταίου, με σχετικά σχόλια. Ο Λυμπέρης υπήρξε εκπαιδευτικός και λογοτέχνης, 



 533 

χαρακτηριστική μορφή της σαμιακής διανόησης του 20ού αιώνα, το έργο του οποίου ακόμη 
λανθάνει ή υπάρχει ανέκδοτο, χωρίς να έχει συστηματικά μελετηθεί στο πλαίσιο των 
σαμιακών σπουδών, όπου εγγράφεται. 
 

669.  «Σαμιακή προσωπογραφία της διασποράς: Δημήτριος Μυλωνάς 
(Καρλόβασι 1882 - Σύδνεϋ 1949)», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). 
Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 650-653. 

 
Περίληψη: Με βάση κυρίως υλικό από οικογενειακά αρχεία, σκιαγραφείται η 
προσωπικότητα και το έργο του Δημητρίου Μυλωνά, από το Καρλόβασι της Σάμου, ο οποίος 
έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη ζωή της ομογένειας της Αυστραλίας, και ιδιαίτερα της σαμιακής 
παροικίας του Σύδνεϋ, σε συνεργασία με τον επίσης Σάμιο Μητροπολίτη Αυστραλίας 
Χριστόφορο Κνίτη. Συμπληρώνονται έτσι τα γνωστά σχετικά με τη νεώτερη ιστορία και 
προσωπογραφία της Σάμου, και μάλιστα σχετικά με κληρικούς και λαϊκούς που έδρασαν 
εκτός του νησιού, διακονώντας την ελληνορθόδοξη παράδοση στην ομογένεια του 
εξωτερικού. 
 

670.  «Η Σάμος στο Isolario του Antonio Da Milo (16oς αι.)», Σαμιακές 
Μελέτες 8 (2007-2008) . Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 654-656. 

 
Περίληψη: Απομονώνονται και μελετώνται κριτικά οι περί Σάμου αναφορές, περιγραφές και 
πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στο Isolario του Antonio Da Milo (16oς αι.), και οι 
οποίες αποτελούν σπουδαία, αλλά και ανεκμετάλλευτη μέχρι σήμερα, πηγή για την μελέτη 
της ιστορίας και του πολιτισμού του νησιού κατά την κρίσιμη εκείνη εποχή. Με τον τρόπο 
αυτό αναδεικνύεται μια ακόμη πηγή για την μελέτη της ιστορίας και της τοπογραφίας του 
νησιού, και μάλιστα σε εποχή κρίσιμη και διαβατήρια για την διαμόρφωση της σύγχρονης 
φυσιογνωμίας του νησιού. 
 
Αναφορές: Ευαγγ. Μαυρίκου, «Ο πύργος του Λογοθέτη Λυκούργου: ένα ζωντανό μνημείο», Το Τηγάνι 
24 (2017), σ. 7 σημ. 5, σ. 59. 
 

671.  «Εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί στη Σάμο. 
Συμπληρωματικά στοιχεία», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). 
Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 657-662. 

 
Περίληψη: Συμπληρώνονται τα σχετικά με την παρουσία εθιμικών εκκλησιαστικών 
πλειστηριασμών στη Σάμο, αλλά και συγκρίνονται αυτά με ανάλογα παράλληλα άλλων 
ελληνικών περιοχών, ως προσθήκη στα όσα περιλαμβάνονται για το ζήτημα σε 
προγενέστερα σχετικά δημοσιεύματά μου, με στόχο να δημιουργηθεί μία, κατά το δυνατόν, 
πλήρης εικόνα για το έθιμο, την διάδοση, την μορφολογία και την τυπολογία του. 
Συμπληρώνονται έτσι τα σχετικά με τους νεοελληνικούς εθιμικούς εκκλησιαστικούς 
πλειστηριασμούς, στους οποίους έχουν αφιερωθεί και άλλα μελετήματα, όπως και παραπάνω 
σημειώθηκε, με νέο υλικό και περισσότερα τοπικά παραδείγματα. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί στην Κάρπαθο», Δωδεκάνησος 1 
(2009), σ. 174. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 179 σημ. 691, σ. 
226 σημ. 893. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δίκαιο και λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 2017, σ. 63. Γαρ. Γ. 
Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών 
στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 966. Παντελεήμων 
Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων 
της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 78 σημ. 207. 
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672.  «Οδοντοϊατρική διαφήμηση στην ηγεμονική Σάμο», Σαμιακές 
Μελέτες 8 (2007-2008) . Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 663-664. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται και σχολιάζεται καταλλήλως μία χειρόγραφη οδοντοϊατρική 
διαφήμηση του 19ου αιώνα, που προέρχεται από την Ηγεμονία της Σάμου, ως μικρή 
προσθήκη στα σχετικά με την ιστορία της ιατρικής, αλλά και με την ιστορία και την 
λειτουργικότητα της διαφήμισης στη ηγεμονική Σάμο. Μέσα από τη διαφήμιση αυτή 
προκύπτουν ζητήματα σχετικά με την επιστημονική και επαγγελματική ζωή, που 
συμπληρώνουν τις γνώσεις μας σχετικά με την παραδοσιακή καθημερινότητα, κατά την 
ηγεμονική περίοδο της ιστορίας του νησιού. 
 

673.  «Μικρά Σαμιακά Λευκώματα», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). 
Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 665-666. 

 
Περίληψη: Βιβλιογραφούνται ορισμένα ενδιαφέρονται σαμιακά λευκώματα, και 
διατυπώνονται κρίσεις και σκέψεις τόσο για το περιεχόμενο, τους όρους και τους σκοπούς 
συγκρότησής τους, όσο και για την λαογραφική λειτουργικότητά τους, ως εκδήλωση και 
πηγή της νεωτερικής ελληνικής λαογραφίας, η μελέτη της οποίας βρίσκεται ακόμη στην 
αρχή. Συμπληρώνονται έτσι τα γνωστά σχετικά με την ιστορία και προσωπογραφία της 
Σάμου, και μάλιστα σχετικά με συλλόγους και προσωπικότητες που έδρασαν εκτός του 
νησιού, διακονώντας την ελληνορθόδοξη παράδοση στους απόδημους, αλλά και στην 
ομογένεια του εξωτερικού. 
 

674.  «Λόγια και λαϊκή παράδοση στη Σάμο κατά τα μέσα του 20ού 
αι.», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, 
σ. 667-670. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται, πλαισιώνεται ιστορικά και πολιτισμικά και σχολιάζεται ένα μέρος 
της ανέκδοτης αλληλογραφίας του Βάσου Ασλάνη με τους φίλους του (Όθ. Κωνσταντινίδη, 
Σταύρο Σβορώνο, Ιππ. Μπλαβέρη κ.λπ.), ιδίως δε με τον Κ. Γ. Αγγελινάρα. Οι επιστολές και 
τα τηλεγραφήματα αυτά αφορμώνται από μία προσωπική επέτειο, είναι όμως απολύτως 
ενδεικτικές για τα όρια μεταξύ λόγιου και λαϊκού στον Λιμένα Βαθέος, την σημερινή πόλη 
της Σάμου, πρωτεύουσα του νησιού, στα μέσα του 20ού αιώνα, και για το επίπεδο της 
λογιωσύνης κατά τα μεταπολεμικά χρόνια στο νησί. 
 

675.  «Περιουσιακά μιας οικογένειας από το Νεοχώρι Σάμου το 1834», 
Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 
671-672. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται και σχολιάζεται μία απογραφή των περιουσιακών στοιχείων 
οικογένειας από το Νεοχώρι Σάμου, η οποία θα αποχωρούσε από το νησί το 1843 / 1835, 
μετά την επιβολή του ηγεμονικού καθεστώτος, οπότε και δόθηκε στους οπαδούς της 
επανάστασης το δικαίωμα να μεταναστεύσουν οικογενειακώς στο ελεύθερο ελληνικό 
κράτος. Με βάση δε το έγγραφο διατυπώνονται παρατηρήσεις για την οικονομική υπόσταση 
μιας σαμιακής οικογένειας στις αρχές του 19ου αιώνα, αλλά και για την παραδοσιακή 
καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού, κατά την συγκεκριμένη περίοδο.   
 

676.  «Το σαμιακό ζήτημα στις επιστολές του Κυβερνήτη Ιωάννη 
Καποδίστρια», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας 
Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 673-678. 
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Περίληψη: Μελετώνται κριτικά οι επιστολές του Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη 
Καποδίστρια που αναφέρονται στη Σάμο, και στο πρόβλημα της ένταξής της ή μη στα όρια 
του σχηματιζόμενου τότε ελεύθερου ελληνικού κράτους. Με βάση δε τις επιστολές αυτές 
εξετάζεται η έναντι της Σάμου και του σαμιακού ζητήματος ευρύτερη πολιτική θέση του 
Ιωάννη Καποδίστρια, στα πλαίσια της ευρύτερης εθνικής πολιτικής που άσκησε ως 
κυβερνήτης της Ελλάδος, και η οποία επέδρασε άμεσα και στην εξέλιξη της σαμιακής 
ιστορίας, στο α΄ μισό του 19ου αιώνα. 
 
Αναφορές: Ευαγγ. Μαυρίκου, «Ο πύργος του Λογοθέτη Λυκούργου: ένα ζωντανό μνημείο», Το Τηγάνι 
24 (2017), σ. 22 σημ. 36. 
 

677.  «Τα ‘Γιαγαδικά’: Όψεις και θεωρήσεις», Σαμιακές Μελέτες 8 
(2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 679-684. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται ορισμένες απόψεις για τον χαρακτήρα και το ουσιαστικό 
περιεχόμενο των αλλεπάλληλων στασιαστικών και επαναστατικών κινημάτων των αδελφών 
Γιαγά, από τον Μαραθόκαμπο της Σάμου, που συγκλόνισαν τη Σάμο και την σαμιακή 
κοινωνία, κατά την δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, με τραγικά αποτελέσματα, τόσο για 
τους ίδιους, όσο και για το νησί ευρύτερα. Με βάση το υλικό που έχει έρθει στο φως, τα 
τελευταία ιδίως χρόνια, εξετάζεται ο χαρακτήρας των κινημάτων αυτών, η ιδεολογική 
ταυτότητά τους, τα κίνητρα και τα ελατήριά τους, ώστε να δοθεί απάντηση στο βασικό 
ερώτημα για το αν επρόκειτο για «κοινωνική ληστεία», για πατριωτικό, προσωπικό ή 
αυτονομιστικό κίνημα, που απασχολεί ακόμη τη σχετική έρευνα, η οποία και βρίσκεται σε 
εξέλιξη.  
 

678.  «Ο σαμιακός τύπος στην τουρκική βιβλιογραφία», Σαμιακές 
Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 685-686. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται κριτικά οι αναφορές που γίνονται στο σαμιακό τύπο της ηγεμονικής 
περιόδου, σε σχετικό έργο της τουρκικής βιβλιογραφίας, διορθώνονται τα λάθη και 
συμπληρώνονται οι ατέλειές τους, ώστε να μπορούν ευκολότερα και ασφαλέστερα να 
χρησιμοποιηθούν από τη σχετική έρευνα. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνονται οι γνώσεις 
μας για την συγγραφική και εκδοτική παραγωγής της Σάμου, αλλά και για τον αντίκτυπο που 
αυτή είχε στο εξωτερικό, και τη συνακόλουθη συμβολή της στην περί Σάμου και Σαμίων 
εντύπωση των Τούρκων. 
 

679.  «Σάμιοι μοναχοί στη Σκιάθο», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). 
Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 687. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται αρχειακές μαρτυρίες που σχετίζονται με την παρουσία και τη 
δράση Σαμίων μοναχών σε μονές της Σκιάθου, κατά τον 19ο αιώνα, ως μικρή συμβολή στην 
εν εξελίξει μελέτη της εκκλησιαστικής προσωπογραφίας της Σάμου, η οποία και αποτελεί 
τμήμα της συστηματικής μελέτης της «χριστιανικής Σάμου», δηλαδή της εκκλησιαστικής 
ιστορίας του νησιού από την εμφάνιση του χριστιανισμού σε αυτό ως τα τέλη του 20ού αιώνα. 
Συμπληρώνονται έτσι τα γνωστά σχετικά με την εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία 
της Σάμου, και μάλιστα σχετικά με κληρικούς που έδρασαν εκτός του νησιού, διακονώντας 
την ελληνορθόδοξη παράδοση. 
 
Αναφορές: «Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών», www. el. wikipedia. org.  
 

680.  «Η θρακική καθημερινότητα στο ποιητικό έργο του Τίτου 
Μανάκα-Διμοτειανού», Ενδοχώρα 97 (2009). Τίτος Μανάκας-
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Διμοτειανός (1934-2004). Ο ποιητής του Διδυμοτείχου και της 
Θράκης, σ. 72-75. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η αναπαράσταση και η φαντασιακή απεικόνηση της θρακικής 
παραδοσιακής πραγματικότητας στο ποιητικό έργο του Τίτου Μανάκα-Διμοτειανού, ως 
μικρή συμβολή τόσο στη θρακική λαογραφία, όσο και στο ζήτημα των σχέσεων λαογραφίας 
και λογοτεχνίας. Ειδικότερα εξετάζονται οι κατά περιπτώσεις ποιητικές επεξεργασίες, μέσω 
των οποίων οι λαογραφικές αυτές απηχήσεις εντάχθηκαν στο ποιητικό έργο του σημαντικού 
αυτού Θρακιώτη ποιητή, και οι συνθήκες σχηματισμού των λογοτεχνικών αυτών 
αναπαραστάσεων, που αποτελούν πηγές και για την εξέταση των κύριων μορφών της 
θρακικής λαογραφίας. 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 132 σημ. 63. 

 
681.  «Οι Έλληνες Δικαστικοί Λειτουργοί και ο εορτασμός του 

προστάτη τους αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη», στον τόμο Ιω. Ν. 
Παπαμιχαλάκης, Ιστορικόν καθιερώσεως και εορτασμού του αγίου 
Διονυσίου του Αρεοπαγίτου ως προστάτου των Δικαστικών 
Λειτουργών (1988-2008). Αθήνα 2009, σ. 39-40. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η σημασία της καθιέρωσης του εορτασμού του αγίου Διονυσίου του 
Αρεοπαγίτη ως προστάτη των Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών, και η ένταξή της στην 
ανάλογη λαϊκή λατρευτική πρακτική του ελληνικού λαού, που σχετίζεται με την 
παραδοσιακή αγιολατρεία μας. Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της παραδοσιακής 
θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και οι θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με τον άγιο, 
και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής 
λαογραφικής βιβλιογραφίας. 

 
682.  «Προσκυνηματικές εκδρομές και ιερές αποδημίες», Θεολογία 80: 

1 (2009), σ. 191-211. 
 

Περίληψη: Με βάση την ευρωπαϊκή και διεθνή βιβλιογραφία για το ζήτημα, εξετάζεται το 
σπουδαίο ζήτημα των προσκυνηματικών εκδρομών, που απασχολεί όλο και περισσότερο την 
σύγχρονή μας λαϊκή θρησκευτικότητα. Μελετώνται οι μορφές και οι δομικές συνισταμένες 
των εκδρομών αυτών, η σημασία και η λειτουργικότητά τους, στα πλαίσια του λαϊκού 
πολιτισμού, και οι δυνατότητες που προσφέρουν για την επισταμένη μελέτη της 
θρησκευτικής λαογραφίας της εποχής μας. Επίσης διακρίνεται η παράδοση της ιερής 
αποδημίας και θεωρίας από εκείνη του προσκυνηματικού τουρισμού, ο οποίος αναπτύσσεται 
στις μέρες μας, και αποτελεί την σύγχρονή μας έκφραση και σχηματοποίηση μια παλαιάς 
σχετικής παράδοσης. 
 
Σημείωση: Το άρθρο αναδημοσιεύθηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό www. pemptousia. gr – (19 
Ιουνίου 2012). 
 
Αναφορές: Αλ. Σταυρόπουλος, «Η καλλιέργεια του προσκυνηματικού πνεύματος και οι σύγχρονοι 
ποιμαντικοί προβληματισμοί», Εκκλησία 87: 2 (2010), σ. 104. Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας 34-
35 (2009), σ. 186. Ν. Ροδοσθένους, Θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός στην Κύπρο: 
ποιμαντική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη 2012 (διδ. διατρ. ΑΠΘ - Θεολογική Σχολή / Τμήμα Θεολογίας), 
σ. 105 σημ. 245, σ. 108 σημ. 260, 261, σ. 110 σημ. 264, σ. 248. Γ. Στούκης, Αγιολόγιο της κατά 
Βοιωτίαν Εκκλησίας: Ιστορικοφιλολογική και υμνολογική προσέγγιση. Λιβαδειά 2014 (μεταπτ. διατρ.: 
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ΕΑΠ), σ. 250. Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων Μουτάφης, «Θρησκευτικοί 
προορισμοί της Θράκης», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 541 σημ. 1. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή 
προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης 
(1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 966. Αλ. Πανούσης, «Η νομική οργάνωση του 
Ιερού Προσκυνηματος Αγίας Παρασκευής Τεμπών ως μέσο προβολής της ταυτότητας του τόπου», 
Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Marketing & Branding Τόπου (Λάρισα, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 
2017). Λάρισα 2017, σ. 35. Sp. Tsitsigkos, «A literature Review of Mental Role’s Dynamics in the 
Figuration of the Economic Theology of Religions», Νέα Σιών 92 (2008 – 2014), σ. 92. W. Puchner, 
Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau 
Verlag, σ. 366 σημ. 228, σ. 521. 
 

683.  «Η πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική στη Σάμο, και η παρουσία 
του Ο.ΠΟ.Ν.Α.Σ.», στον τόμο Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου - 
Ο.ΠΟ.Ν.Α.Σ., Πρακτικά Ημερίδας «Οργανισμός Πολιτισμού 
Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Σάμου. Σάμος 2009, σ. 15-17, 23, 34-
35, 46-47, 52-53, 65-66. 

 
Περίληψη: Ορίζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την ανάπτυξη των κάθε 
είδους πολιτιστικών και πολιτισμικών δράσεων στη Σάμο, ιδιαίτερα δε των σχετικών με τον 
λαϊκό πολιτισμό και την διαχείριση των επιμέρους μορφών και εκδηλώσεών του, αλλά και 
στο Νομό Σάμου ευρύτερα, και διατυπώνονται προτάσεις και παρατηρήσεις για τον ρόλο του 
Ο.ΠΟ.Ν.Α.Σ., ενός σημαντικού Οργανισμού, που ιδρύθηκε από τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση ως Ν.Π.Ι.Δ. για την πολιτιστική διαχείρηση και ανάπτυξη του Νομού, και 
καταργήθηκε στο πλαίσιο νεώτερων σχετικών διοικητικών ρυθμίσεων, έχοντας ωστόσο 
προλάβει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αξιόλογο πολιτιστικό έργο. 

 
684.  «Ορθόδοξη Εκκλησία και φυσικό περιβάλλον», Αργοκοιλιώτισσα. 

Η Παναγία της Νάξου 15: 55 (2009), σ. 17. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται οι πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την 
προστασία και τον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και η καθιέρωση της 1ης 
Σεπτεμβρίου, εορτής της ινδίκτου και αρχής του εκκλησιαστικού έτους, ως ημέρας 
προσευχής για το περιβάλλον, ως ένας νέος εορτολογικός σταθμός για τους Ορθοδόξους 
χριστιανούς, παγκοσμίως. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια νέα λατρευτική παράδοση, 
με επιπτώσεις, μέσω της εκκλησιαστικής πράξης και πρακτικής, και στην ελληνική λαϊκή 
θρησκευτικότητα, όπως εδώ αναλύεται και παρουσιάζεται. 

 
685.  «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η πολιτική πρακτική των Η. 

Π. Α.», Μεθόριος 33 (2009), σ. 11-12. 
 
Περίληψη: Με αφορμή τα της επισκέψεως του Προέδρου των Η. Π. Α. Μπαράκ Ομπάμα 
στην Κωνσταντινούπολη, το 2009, διατυπώνονται σκέψεις και κρίσεις για την πολιτική των 
Η. Π. Α. έναντι του Οικουμενικού Θρόνου, και για τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής επί 
των Ορθοδόξων χριστιανών και των Ορθοδόξων Εκκλησιών, παγκοσμίως, δεδομένου ότι το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η πρωτόθρονη και πρωτοκορυφαία Εκκλησία της 
Ορθοδοξίας. Με τον τρόπο αυτό σχολιάζονται και ορισμένες βασικές αρχές της 
εκλλησιαστικής διπλωματίας και πολιτικής στις μέρες μας, ιδίως όσων αφορούν τον χώρο 
της Ορθόδοξης Ανατολής. 
 

686.  «Η σειρά ‘Πηγές και Τεκμήρια Πατριαρχικής Ιστορίας’ της 
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
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Πάσης Αφρικής», Ανάλεκτα. Εκδόσεις του Ινστιτούτου των 
Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας 
9 (2009), σ. 17-20. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται εδώ η αρχή, το περιεχόμενο και οι βασικές αρχές της σειράς 
επιστημονικών εκδόσεων, με γενικό τίτλο «Πηγές και Τεκμήρια Πατριαρχικής Ιστορίας», 
που εκδίδεται από την παλαίφατη Πατριαρχική Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 
και Πάσης Αφρικής, υπό την επιστημονική διεύθυνση και με την επιμέλεια του γράφοντος. 
Αναφέρονται συνοπτικά οι μέχρι σήμερα, αλλά και οι σχεδιαζόμενες εκδόσεις, και 
παρουσιάζονται οι βασικές μεθοδολογικές και επιστημονικές αρχές της εκδοτικής αυτής 
σειράς, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη των θησαυρών που διασώζονται στην βιβλιοθήκη 
και το αρχείο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, μένοντας μέχρι σήμερα αναξιοποίητοι. 
 
Κρίσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 105 (2009), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 355 σημ. 1002. 

 
687.  «Ο Ελληνισμός της Πόλης και των Πριγκηποννήσων», στον τόμο 

Γ. Πετρόπουλος - Π. Ριζόπουλος (επιμ.), Ο Ελληνισμός της Πόλεως 
και των Πριγκηποννήσων. Θεσσαλονίκη 2009, σ. 18-24. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται εδώ μια σύνοψη της ιστορίας και της πολιτισμικής παράδοσης του 
Γένους στην Κωνσταντινούπολη και στα Πριγκηπόννησα, ιδίως κατά την μεταβυζαντινή 
περίοδο και τα οθωμανικά χρόνια και διατυπώνονται σκέψεις και απόψεις για τον ρόλο που 
έπαιξε στην διατήρηση της ταυτότητας του Γένους η Εκκλησία, και ειδικότερα το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως και τις μέρες μας. Όλα αυτά εξετάζονται σε στενή σχέση προς 
την ιστορία και την παράδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, μιας από τις 
ενεργές Μητροπόλεις του Οικουμενικού Θρόνου στην ευρύτερη περιοχή της 
Κωνσταντινούπολης. 
 
Αναφορές: Βασ. Σταυρίδης, Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Η Ιερά Μητρόπολις Πριγκηποννήσων 3. 
Θεσσαλονίκη 2012, σ. 235, 239. Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», 
στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο 
του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 131 σημ. 51. 

 
688.  «Παρθένιος Κουτσομανώλης Μητροπολίτης Ρασκοπρεσρένης 

(1849-1854) ο από Σάμου και Ικαρίας», Γρηγόριος ο Παλαμάς 829: 
92 (2009), σ. 453-458. 

 
Περίληψη: Με βάση τις υπάρχουσες βιβλιογραφικές πληροφορίες και τις διαθέσιμες 
αρχειακές πηγές μελετάται η ζωή και το έργο του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας, και μετά 
ταύτα Ρασκοπρεσρένης Παρθενίου Κουτσομανώλη, αλλά και οι γενικότερες πολιτικές και 
εκκλησιαστικές συνθήκες που οδήγησαν στις δύο – σύντομες και μάλλον άτυχες – 
αρχιερατείες του. Συμπληρώνονται έτσι τα γνωστά σχετικά με την εκκλησιαστική ιστορία 
και προσωπογραφία της Σάμου, και μάλιστα σχετικά με κληρικούς που έδρασαν εκτός του 
νησιού, διακονώντας την ελληνορθόδοξη παράδοση υπό τον Οικουμενικό Θρόνο και στην 
ομογένεια του εξωτερικού. 
 

689.  «Επέτειος τριακονταετίας του Σεβασμιωτάτου Γέροντος 
Μητροπολίτου Αξώμης κ. Πέτρου στην Ιερά Μητρόπολη Αξώμης», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 51-64. 
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Περίληψη: Μετά τα βιογραφικά στοιχεία του Γέροντος Μητροπολίτου Αξώμης κ. Πέτρου, 
του κλίματος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, εξετάζεται το πνευματικό 
και ποιμαντικό έργο του στην Αίγυπτο και στην Αιθιοπία, καθώς και η συμμετοχή του στην 
διαδικασία των διαχριστιανικών διαλόγων. Συμπληρώνονται έτσι τα γνωστά σχετικά με την 
εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία του Γένους, και μάλιστα σχετικά με κληρικούς 
που έδρασαν εκτός των ελληνικών συνόρων, διακονώντας την ελληνορθόδοξη παράδοση 
στην ομογένεια του εξωτερικού και στα παλαίφατα Ορθόδοξα Πατριαρχεία της Ανατολής ή 
σε χώρες της Αφρικανικής ηπείρου. 
 

690.  «Δοξασίες περί βρυκολάκων σε πραγματεία του Μάρκου του 
Σερραίου από χειρόγραφο κώδικα της Ι. Μονής Ιβήρων του Αγίου 
Όρους», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 249-259. 

 
Περίληψη: Με βάση μια πραγματεία «περί βρυκολάκων», του Μάρκου του Σερραίου, που 
σώζεται στον χειρόγραφο κώδικα 520 της βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου 
Όρους, διατυπώνονται παρατηρήσεις στις δοξασίες και τις πρακτικές που αφορούν την 
τελετουργική καταστροφή των άλυτων σωμάτων νεκρών, με στόχο να εξουδετερωθεί η 
δύναμη του βρυκόλακα, στον οποίο υποτίθεται ότι έχουν μεταμορφωθεί. Οι αντιλήψεις αυτές 
συγκρίνονται μάλιστα με ανάλογες πρακτικές που εμφανίζονται σε διάφορες ελληνικές 
περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Άνδρο, και με παρόμοιες εθνολογικές πληροφορίες, 
ώστε να μελετηθούν επαρκώς και να ενταχθούν στο σύνολο των μεταφυσικών αντιλήψεων 
του ελληνικού λαού. 
 
Κρίσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 105 (2009), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
Αναφορές: W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – 
Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 417 σημ. 476. 

 
691.  «Αλεξανδρινά Υμναγιολογικά», Πάνταινος 88: 4 (2009), σ. 255-

256. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται κριτικά οι ακολουθίες των αγίων Πατριαρχών Αλεξανδρείας 
Γερασίμου Παλλαδά, Ιωακείμ του Πάνυ και Μελετίου Πηγά, έργα του υμνογράφου 
Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κυρίλλου. Με την αφορμή μάλιστα αυτή διατυπώνονται σκέψεις για 
την αγιολογική δράση του παλαιφάτου Αλεξανδρινού Θρόνου και το γενικότερο έργο που 
επιτελείται στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, αλλά και για τις επιδράσεις 
που η αγιοκατάταξή τους μπορεί να έχει στη συγκρότηση της ελληνορθόδοξης λαϊκής 
θρησκευτικότητας, τόσο μέσα όσο και έξω από τα ελληνικά σύνορα. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 355 σημ. 1002. 

 
692.  «Σάμιοι Αγιοταφίτες (19ος - 20ός αι.)», στον τόμο Στρ. Φιλιππότης 

(επιμ.), Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 12 (2010). Αθήνα 2010, σ. 201-
208. 

 
Περίληψη: Με βάση το ανέκδοτο μοναχολόγιο του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου 
αναφέρονται οι Σάμιοι Αγιοταφίτες, με όσα βιογραφικά στοιχεία τους κατέστη δυνατόν να 
συγκεντρωθούν, και συμπληρώνονται παλαιότερες μελέτες του γράφοντος πάνω στο ίδιο 
θέμα, ως συμβολή στη σαμιακή εκκλησιαστική βιβλιογραφία. Συμπληρώνονται έτσι τα 
γνωστά σχετικά με την εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία της Σάμου, και μάλιστα 
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σχετικά με κληρικούς που έδρασαν εκτός του νησιού, διακονώντας την ελληνορθόδοξη 
παράδοση στην ομογένεια του εξωτερικού και στους Αγίους Τόπους, όπου η σαμιακή 
παρουσία υπήρξε κατά τον 19ο αιώνα μεγάλη και καθοριστική. 
 
Αναφορές: Νικ. Αλιπράντης, «Χρονικά», Παριανά 115 (2009), σ. 592. Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης 
Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) 
θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. 
Αθήνα 2015, σ. 280 σημ. 29. 
 

693.  «Η λατρεία του αγίου Σεραφείμ στη Βοιωτία», Επετηρίς 
Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών 4: 2 (2008). Βασ. Αραβαντινός 
(επιμ.), Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών, σ. 
229-238. 

 
Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία αλλά και ειδική 
επιτόπια έρευνα εξετάζεται η λαϊκή λατρεία και οι σχετικές αγιολογικές παραδόσεις της 
περιοχής της Βοιωτίας γύρω από τον άγιο Σεραφείμ τον Δομβοΐτη, τον ιδρυτή της ομώνυμης 
μονής, για τον οποίο οι Βοιωτοί τρέφουν ιδιαίτερο σεβασμό. Με βάση συστηματική επιτόπια 
έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι ενδιαφέρουσες τελετουργικές 
μορφές της παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και οι θρησκευτικές παραδόσεις 
που συνδέονται με τον άγιο, και εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά, σε σχέση με τα 
πορίσματα της σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 
Αναφορές: Παν. Κ. Πολίτη, Τα Κούκουρα. Η πολιτισμική ταυτότητα μιας αρβανίτικης κοινότητας στη 
Βοιωτία. Αθήνα 2008, σ. 239. Παν. Πολίτη, Κοινωνική συγκρότηση και πολιτισμική ταυτότητα σε μια 
δίγλωσση κοινότητα: Αγία Άννα (Κούκουρα) Βοιωτίας. Αλεξανδρούπολη 2006 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 
152 σημ. 176, σ. 196. Γ. Στούκης, Αγιολόγιο της κατά Βοιωτίαν Εκκλησίας: Ιστορικοφιλολογική και 
υμνολογική προσέγγιση. Λιβαδειά 2014 (μεταπτ. διατρ.: ΕΑΠ), σ. 246 σημ. 644, σ. 247 σημ. 645, σ. 
250. Γ. Στούκης, «Η λαογραφία στη θρησκευτική ζωή των κατοίκων της Βοιωτίας», Απόστολος 
Βαρνάβας 76: 4 (2015), σ. 731 σημ. 10, σ. 732 σημ. 11. Γ. Στούκης, «Παραδοσιακή θρησκευτική 
συμπεριφορά των κατοίκων της Βοιωτίας και θρησκευτική λαογραφία», Θεολογία 87: 3 (2016), σ. 287 
σημ. 9, σ. 288 σημ. 10. Αρετή Μουλαρά, Τα μοναστήρια της Βοιωτίας. Ιστορική και θεολογική 
προσέγγιση. Λιβαδειά 2017 (μεταπτ. διατρ.: ΕΑΠ), σ. 128 σημ. 381, σ. 178. 
  

694.  «Η πολυμέρεια του έργου του Ι. Μ. Χατζηφώτη», στο Γ. Κ. 
Καιροφύλας – Σ. Γ. Φιλιππότης (εκδ.), Αθηναϊκό Ημερολόγιο 21 
(2010), σ. 147-154. 

 
Περίληψη : Στο δημοσίευμα αυτό εξετάζεται η πολυμέρεια του έργου του Ι. Μ. Χατζηφώτη, 
σε όλες τις διαστάσεις της, ενώ αναλύεται αυτή η πτυχή του έργου του συγγραφέα ως βασικό 
γνώρισμα και όχι ως μειονέκτημά του. Με συγκεκριμένα παραδείγματα αναδεικνύεται ο 
δυναμισμός της συγγραφικής του παραγωγής, αλλά και η συνακόλουθη ποιότητά των 
κειμένων του, που αποτελούν βασικά γνωρίσματα της προσφοράς του Ι. Μ. Χατζηφώτη στην 
Ορθοδοξία, στο Γένος και στην παράδοσή του, έχοντας καταστήσει τις βασικότερες μελέτες 
του έργα αναφοράς για τη σχετική βιβλιογραφία. 
 
Αναφορές: Νικ. Αλιπράντης, «Χρονικά», Παριανά 115 (2009), σ. 593. Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, 
Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 363 σημ. 
1003. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της 
Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 143 σημ. 18. 
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695.  «Ο Επτανήσιος Αρχιεπίσκοπος Σάμου Θεοδόσιος Φραγγόπουλος 
(1836-1841) και η εισαγωγή της τιμής της Παναγίας της 
Μυρτιδιώτισσας στο νησί», Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Πανιονίου 
Συνεδρίου ΙΙ. Β.  Θεσμοί (Μέρος Β΄) – Λαογραφία. Κύθηρα 2009, σ. 
237-247. 

 
Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζεται η ζωή και το έργο του Κυθήριου – με 
ζακυνθινή καταγωγή – Αρχιεπισκόπου Σάμου Θεοδοσίου, ο οποίος υπήρξε πρωταγωνιστής 
εθνικών αγώνων στη Σάμο, γι’ αυτό και εξορίσθηκε από το νησί στο Άγιο Όρος και στη 
Σκόπελο, όπου και απεβίωσε. Η αρχιερατεία του Θεοδοσίου στη Σάμο σχετίζεται με την 
εισαγωγή της τιμής της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στο νησί, η οποία είναι έντονη και 
συστηματική, μέχρι και τις μέρες μας. Συμπληρώνονται έτσι τα γνωστά σχετικά με την 
εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία της Σάμου, και μάλιστα σχετικά με κληρικούς 
που έδρασαν στο νησί, διακονώντας την ελληνορθόδοξη παράδοση και ιστορία στην 
Ηγεμονική Σάμο. 
 
Αναφορές: Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, «Λόγιοι επίσκοποι και κληρικοί της Σάμου 
κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας», Μνημοσύνη 19 (2013). Πρακτικά Συνεδρίου «Λόγιοι της 
Τουρκοκρατίας», σ. 47 σημ. 18. 

 
696.  «Η Ιωάννα Καραθανάση και τα σαμιακά γράμματα», Μεθόριος 34 

(2009), σ. 62-63. 
 
Περίληψη: Εξετάζεται η ζωή και το έργο της Ιωάννας Καραθανάση, σε σχέση με την 
προσφορά και του συζύγου της Κώστα Καραθανάση, στα σαμιακά γράμματα, αλλά και 
αναφορικά με το συγγραφικό έργο της,  και με την εκδοτική προσφορά της, είτε στα πλαίσια 
ανθολογιών και βιβλίων του συζύγου της, είτε σχετικά με το περιοδικό «Σαμιακή 
Επιθεώρηση», που πολλά πρόσφερε στην ανάπτυξη των σαμιακών σπουδών. Ποιήτρια και 
δοκιμιογράφος η ίδια, υπήρξε σημαντική μορφή για την ανάπτυξη των σαμαικών γραμμάτων 
και σπουδών, στο β΄ μισό του 20ού αιώνα. 
 

697.  «Ιερομονάχου Ιωάσαφ των Ιωασαφαίων Κατάλογος της 
Βιβλιοθήκης της Ιεράς Σκήτης των Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους 
(1915)», Φιόρα Τιμής για τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο 
Β΄ Συνετό. Ζάκυνθος 2009, σ. 175-193. 

 
Περίληψη: Εκδίδεται και σχολιάζεται εδώ ο κατάλογος χειρογράφων και εντύπων βιβλίων 
της Βιβλιοθήκης του Κυριακού της Ιεράς Σκήτης της Αγίας Τριάδος, της επιλεγομένης των 
Καυσοκαλυβίων, στο Άγιον Όρος, που συνέταξε το 1915 ο λόγιος ιερομόναχος της Σκήτης 
Ιωάσαφ, από την Καλύβη των Ιωασαφαίων. Πρόκειται για σημαντικό κατάλογο, που αφενός 
μας παρέχει υλικό για την μελέτη της ιστορίας της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης, και αφετέρου 
αποτελεί πηγή για την προσπάθεια συνολικής μελέτης των αγιορείτικων βιβλιοθηκών, που 
βρίσκεται σε εξέλιξη, ιδίως να εξεταστεί συγκριτικά προς νεώτερες καταγραφικές 
προσπάθειες των ίδιων βιβλιακών συνόλων, ώστε να καταφανεί και η διαχρονική εξέλιξη 
των συγκεκριμένων αθωνικών βιβλιοθηκών. 
 
Αναδημοσίευση: www.parathemata.com.  
 
Αναφορές: π. Μωυσής, «Αγιορείτικη Βιβλιογραφία», Πρωτάτον 117 (2010), σ. 35 αρ. 6952. Αθ. Αν. 
Αγγελόπουλος, Ακαδημικοί Περίπατοι. Επίκαιρα θέματα εθνικής και εκκλησιαστικής πολιτικής και 
διπλωματίας. Επιμέλεια κειμένων – Προλεγόμενα: Γρ. Λιάντας – Π. Τζουμέρκας, Θεσσαλονίκη 2011, 
σ. 421. Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν 
Μυλωνοπούλου – Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα 

http://www.parathemata.com/
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οθωνικά χρόνια 1833 – 1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. 

 
698.  «Εκδόσεις ιερών κειμένων», Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της 

Νάξου 15: 56 (2009), σ. 17. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες περιπτώσεις σύγχρονων εκδόσεων ιερών κειμένων του 
χριστιανισμού και της ορθοδοξίας, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για τις εκδοτικές αρχές 
που ακολουθούν, για τη σχέση τους με την παράδοση του εκκλησιαστικού και λειτουργικού 
βιβλίου, και για τα στοιχεία ανανέωσης που εισάγουν στην παράδοση αυτή. Οι εκδόσεις 
αυτές επιδρούν και στην διαμόρφωση της σύγχρονής μας λαϊκής θρησκευτικότητας, και υπό 
την έννοια αυτή αποτελούν ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης και για τον κλάδο της 
θρησκευτικής λαογραφίας. 

 
699.  «Ο Γεώργιος Κόντης Ρήτωρ Αίνου και η λαϊκή κηρυγματική του 

17ου αιώνα», Θρακική Επετηρίδα 11 (1999-2009), σ. 49-99. 
 
Περίληψη: Εξετάζεται η ζωή και το έργο του Οφφικιάλου της Μεγάλης Εκκλησίας 
Γεωργίου Κόντη, από την Αίνο της Θράκης, γίνεται ειδικότερη αναφορά στα λαϊκά 
κηρύγματα και στις παραφράσεις πατερικών ομιλητικών κειμένων σε δημώδη γλώσσα της 
εποχής του, τις οποίες φιλοτέχνησε, και εκδίδονται χαρακτηριστικά τέσσερεις τέτοιες 
αποδόσεις ομιλιών  του Αναστασίου του Σιναΐτη και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, από 
χειρόγραφο που σώζεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου. Συμπληρώνονται έτσι τα γνωστά 
σχετικά με την εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία της Θράκης, και μάλιστα σχετικά 
με προσωπικότητες που έζησαν διακονώντας την ελληνορθόδοξη και την λόγια και λαϊκή 
κηρυγματική παράδοση, κατά την εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας. 
 
Αναφορές: Ιω. Περράκης, «Άγιοι της Αίνου», ainites. gr / wp – content / uploads / 2015. Παν. Τζιβάρα, 
«Θρήισσα λογιοσύνη: όψεις από τη Μητρόπολη Αίνου τον 17ο αι.», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης 
(επιμ.), Πολυχρόνιον. Τιμητικό αφιέρωμα στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄. Κομοτηνή 2017, σ. 109 σημ. 9. Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η 
έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 131 σημ. 47. 
 

700.  «Πίνακες της θρακικής λαογραφικής βιβλιογραφίας», Θρακική 
Επετηρίδα 11 (1999-2009), σ. 101-111. 

 
Περίληψη: Παρέχονται εδώ οι πίνακες λαογραφικής ύλης και οι πίνακες προέλευσης του 
λαογραφικού υλικού, που συνοδεύουν και συμπληρώνουν την έκδοση της θρακικής 
λαογραφικής βιβλιογραφίας, που έγινε το 1995 και αποτελείται από 2561 λήμματα, ώστε 
αυτή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευχερέστερα από τους ενδιαφερόμενους μελετητές και 
ερευνητές του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης. Πρόκειται για έργο υποδομής για τη θρακική 
λαογραφία, που μπορεί να υποστηρίξει τις επιστημονικές θρακικές λαογραφικές σπουδές, 
ώστε να αναπτυχθούν μελλοντικά σε νέες βάσεις. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο 
Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 526. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 370. 
Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – 
Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 127 σημ. 19. 
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701.  «Ο Ιωάννης Σιταράς και η αγιογράφηση του Μητροπολιτικού 
Ναού του αγίου Νικολάου Σάμου», Παριανά 115 (2009), σ. 464-477. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, με βάση επιτόπια και αρχειακή έρευνα, παρουσιάζεται και 
μελετάται το αγιογραφικό έργο του Παριανού ζωγράφου και αγιογράφου Ιωάννη Σιταρά 
στον μητροπολιτικό ναό του αγίου Νικολάου Σάμου, και εκδίδονται σχετικές επιστολές του 
από το αρχείο του ναού, με βάση τις οποίες σκιαγραφείται η παρουσία του στη Σάμο και η 
πρόοδος του έργου που είχε αναλάβει στο ναό, ως μικρή συμβολή στην μελέτη του μεγάλου 
και σημαντικού αγιογραφικού έργου που ο Σιταράς άφησε στους ναούς και τις μονές της 
Σάμου. Η μελέτη του έργου αυτού βρίσκεται υπό εξέλιξη στις μέρες μας, με νέα στοιχεία να 
προκύπτουν καθημερινά από τη σχετική έρευνα. 
 
Αναφορές: Ν. Αλιπράντης, «Η παρουσία του Ι. Σιταρά στη Μικρά Ασία», Παριανά 127 (2012), σ. 568. 

 
702.  «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η παράδοση της Ρωμιοσύνης», 

Γρηγόριος ο Παλαμάς 830: 92 (2009), σ. 563-575. 
 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται ο ρόλος που έπαιξε το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, το 1453, για την 
διαμόρφωση της παράδοσης και την διατήρηση της ταυτότητας του υπόδουλου πλέον 
«Γένους των Ρωμαίων». Με αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανιχνεύεται το 
περιεχόμενο της εθναρχικής δράσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και εξετάζονται οι 
τρόποι με τους οποίους η Εκκλησία δημιούργησε μια νέα παράδοση στο Γένος, η οποία και 
διαμόρφωσε, σταδιακά, τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του, ώστε να οδηγηθούμε 
στον σχηματισμό μιας ενιαίας εθνικής ταυτότητας. 
 

703.  «Αγιορειτικά Μελετήματα», Πρωτάτον 116 (2009), σ. 327-330. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται κριτικά νεότερες μελέτες για την ιστορία, την παράδοση, τα 
μνημεία και τον πολιτισμό των μονών του Αγίου Όρους, και διατυπώνονται απόψεις για την 
ποιότητα, τη συνέχεια και τις κατευθύνσεις της έρευνας αυτής, που συνεχίζεται αδιάλειπτα, 
δεδομένου του αντίστοιχου πλούτου που παρουσιάζουν τα ιερά σκηνώματα του Αγιωνύμου 
Όρους. Τα συγκεκριμένα μελετήματα αποτελούν πηγές και για την παραδοσιακή λαϊκή 
θρησκευτικότητα, δεδομένου του έντονου προσκυνηματικού ρεύματος προς τον Άθωνα και 
των επιδράσεων των αγιορειτών μοναχών στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. 

 
704.  «Υλικοί δείκτες για την παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά 

του ελληνικού λαού», στον τόμο Κατ. Κορρέ-Ζωγράφου – Γ. Χ. 
Κούζας (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου «Η έρευνα και 
διδασκαλία του υλικού πολιτισμού των νεωτέρων χρόνων στα 
ελληνικά πανεπιστήμια. Αθήνα 2010, σ. 65-77. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται τα υλικά κατάλοιπα και τα αντικείμενα που σχετίζονται με την 
παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά του ελληνικού λαού, τόσο σε θεωρητικό, όσο και 
σε πρακτικό επίπεδο. Παρέχονται πληροφορίες από τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, αλλά 
και χαρακτηριστικά ελληνικά παραδείγματα, μέσω των οποίων τεκμηριώνεται ο 
αντικατοπτρισμός των θρησκευτικών και λατρευτικών αντιλήψεων και των νοοτροπιών του 
ελληνικού λαού στα αντικείμενα που χρησιμοποιεί. Πρόκειται για μελέτη που στηρίζεται 
τόσο στην βιβλιογραφία, όσο και σε δεδομένα της σύγχρονης επιτόπιας έρευνας, και 
σκιαγραφεί έναν σημαντικό τομέα της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. 
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Aναφορές:  W. Puchner, Südost-Forschungen 68 (2009), σ. 759. Χρ. Θανοπούλου, Το νεοελληνικό 
μετάλλινο φορητό φυλακτό από το 18ο – 20ό αιώνα. Τεχνολογία, μορφές, λαϊκές πίστεις και δοξασίες. 
Αντιπροσωπευτικά δείγματα. Αθήνα 2014 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 30 σημ. 88. Β. Χρυσανθοπούλου, 
«Ενδύοντας τις εικόνες: συμβολικές και κοινωνικές διαστάσεις στα γυναικεία τάματα (‘σκέπες’) της 
Βόρειας Καρπάθου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ., με τη συνεργασία Π. Ξανθάκου), 
Κάρπαθος και Λαογραφία. Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 8-
12 Μαΐου 2013). Αθήνα 2016, σ. 1039 σημ. 21, σ. 1043 σημ. 35, σ. 1050. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η 
λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό 
Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 966. Αμ. Κουμπούρα, «Νεόδμητοι 
ναΐσκοι στο Γλινάδα Νάξου. Παράδοση και νεωτερικότητα», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Βασίλ. 
Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου 
των αιώνων» (Απεράθου Νάξου, 31 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2013). Αθήνα 2017, σ. 553 σημ. 29, σ. 
556. Ελ. Γιαννούλη, «Το υφαντό ως δώρο στο θείο. Οι αφιερωματικές πρακτικές των γυναικών στ’ 
Απεράθου της Νάξου και τα συμβολικά και κοινωνικά τους συμφραζόμενα», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – 
Βασίλ. Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Νάξος δια 
μέσου των αιώνων» (Απεράθου Νάξου, 31 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2013). Αθήνα 2017, σ. 840 σημ. 
18. Πετρούλα Χατζηττοφή, «… μετά πάσης τελειότητος κοσμήματα χρυσά και αργυρά»: Παραγωγή, 
τυπολογία και χρήση κοσμημάτων στην Κύπρο (1830 – 1960). Λευκωσία 2018 (διδ. διατρ.: 
Πανεπιστήμιο Κύπρου), σ. 641. 
 

705.  «Αλεξανδρινός Αμητός», Πάνταινος 90: 6 (2009), σ. 445-449. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται το ομότιτλο δίτομο αφιέρωμα των εκδόσεων της Πατριαρχικής 
Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη, αναφέρονται οι συνθήκες 
συγκρότησής του και μνημονεύονται εκτενώς τα περιεχόμενα, ώστε να σχηματιστεί πλήρης 
εικόνα για την μεγάλη αυτή εκδοτική προσπάθεια, αλλά και για το εκδοτικό έργο του 
Αλεξανδρινού Θρόνου, γενικότερα. Πρόκειται για μια σημαντική έκδοση, δεδομένων τόσο 
των περιεχομένων της, όσο και του γενικότερου ερευνητικού και συγγραφικού έργου της 
προσωπικότητας στην οποία έχει αφιερωθεί. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 363 σημ. 1003. 

 
706.  «Die Heilige Anastasia die Patrizia und die Heilige Patrizia von 

Neapol», Church Studies. Annual Journal of the Centre of Church 
Studies of the University of Niș 6 (2009), σ. 295-301. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται συγκριτικά τα συναξάρια της αγίας Αναστασίας 
της Πατρικίας και της αγίας Πατρικίας, προστάτιδος της ιταλικής πόλης Νάπολη, και 
υποστηρίζεται ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, που από σύγχυση θεωρείται από την 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ως ξεχωριστό πρόσωπο. Κατόπιν τούτου τα λείψανα που 
φυλάσσονται στη Νάπολη ανήκουν στην αγία Αναστασία την Πατρικία, που κινήθηκε 
μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Αιγύπτου, μόνασε δε ως Αναστάσεως Ευνούχος στη Σκήτη 
της Νιτρίας, υπό την καθοδήγηση του ηγουμένου της μονής του οσίου Μακαρίου αββά 
Δανιήλ κατά τον 6ο αι. Πρόκειται λοιπόν για μελέτη με ιστορικό αλλά και συγχρονικό 
χαρακτήρα, δεδομένης της σύγχρονης λαϊκής λατρείας της αγίας, στον ομώνυμο ναό της 
Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Ιερώνυμος Φωτάκης, Αγία Αναστασία η πατρικία. Μια γυναικεία μορφή του αιγυπτιακού 
μοναχισμού. Αθήνα 2013 (πτυχ. εργασία), σ. 34 σημ. 104. Ν. Μαχά- Μπιζούμη, «Η διεθνής προβολή 
του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού μέσα από το ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο του καθηγητή Μανόλη 
Γ. Βαρβούνη», Παριανά 138 (2015), σ. 233 σημ. 6. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ο Μανόλης Γ. Βαρβούνης 
μέσα από το έργο του», Απόπλους 69 (2016), σ. 91-92 σημ. 10. 
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707.  «‘Προσκυνηματική θεωρία’ και ελληνική λαϊκή 

θρησκευτικότητα», Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της Νάξου 15: 57 
(2009), σ. 16, 24. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η πρακτική της «προσκυνηματικής θωρίας», της προσκυνηματικής 
δηλαδή επίσκεψης στα μεγάλα κέντρα του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, κυρίως δε στα 
πανάγια προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, στα πλαίσια της λαϊκής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς, και εξάγονται συμπεράσματα για την διάκριση της πρακτικής αυτής, με το 
βαθύτατα πνευματικό περιεχόμενό της, από το νεόκοπο και εκτός ελληνικής θρησκευτικής 
παράδοσης  «προσκυνηματικό» ή «θρησκευτικό τουρισμό» των ημερών μας. Έτσι, η μελέτη 
αυτή διερευνά ένα σύγχρονο φαινόμενο της λαϊκής θρησκευτικότητας, με μεγάλη διάδοση, 
ιδίως στις ενορίες των ελληνικών αστικών κέντρων. 
 
Αναφορές: Γέλτης (: Γεώργιος Τζαννετής), «Θρησκευτικός τουρισμός και προσκυνηματικές 
περιηγήσεις», Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της Νάξου 16: 59 (2010), σ. 14. Μητροπολίτης Μαρωνείας 
και Κομοτηνής Παντελεήμων Μουτάφης, «Θρησκευτικοί προορισμοί της Θράκης», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς 
αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 
2015, σ. 541 σημ. 1. 
 

708.  «Το πανηγύρι του αγίου Ιωάννη Προδρόμου στα Χώστια της 
Βοιωτίας», Βοιωτικά Ανάλεκτα 54 (2009), σ. 635-636. 

 
Περίληψη: Μελετάται η περίπτωση ενός σύγχρονου βοιωτικού θρησκευτικού πανηγυριού, 
και οι σχέσεις του τόσο με τις παλαιότερες μορφές πανηγυριών, όσο και με το σύγχρονο 
βοιωτικό λαϊκό πολιτισμό. Εξετάζονται δηλαδή τόσο οι επιβιώσεις όσο και οι νεωτερικές 
μορφές, που συναποτελούν το συγκεκριμένο πανηγύρι, και χαρακτηρίζουν την τέλεσή του. 
Με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι 
ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και 
οι θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με τον άγιο, και εξετάζονται κριτικά και 
ερμηνευτικά, σε σχέση με τα πορίσματα της σχετικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 

709.  «Σκηνές από τη διαφυγή των Σαμίων στη Μέση Ανατολή (1941-
1943): Η περίπτωση του Ali Bey Denizel», Πρακτικά ΚΘ΄ 
Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη 2009, σ. 335-347. 

 
Περίληψη: Με βάση ιδιωτικά αρχεία αλλά και εκδομένες πηγές, κυρίως απομνημονεύματα, 
μελετάται ο ρόλος του Ali Bey Denizel, ενός πλούσιου Τούρκου κατοίκου της πόλης 
Κουσάντασι στην διαφυγή των Σαμίων προς τη Μέση Ανατολή, από το 1941 ως και, κυρίως, 
μετά τον βομβαρδισμό και την κατάληψη του νησιού από τους Γερμανούς, το Νοέμβριο του 
1943. Εξετάζεται κατόπιν η μελλοντική εξέλιξη της σχέσης αυτής, στην μεταπολεμική 
περίοδο, και ο τρόπος που τελικά αυτή συνδέθηκε με το γενικότερο πλέγμα των 
συγκρουσιακών σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας, στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. 
Πρόκειται για διερεύνηση μιας πτυχής της σαμιακής ιστορίας άγνωστης μέχρι σήμερα, με 
βάση αρχειακά τεκμήρια, τα οποία για πρώτη φορά παρουσιάζονται εδώ, καθώς προέρχονται 
από ιδιωτικά αρχεία. 
 
Κρίσεις:  Σαμιακόν Βήμα 3734 (28 Ιουνίου 2010), σ. 6 [Ν. Ορφανός] / Μεθόριος 39 (2011), 
σ. 82 [Γ. Βοϊκλής] 
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, «Λαογραφία, Εκκλησιαστική Ιστορία και Ιστορία», Μεθόριος 39 (2011), σ. 79-
82. 
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710.  «Το Αρχείον Σάμου του Νικολάου Ζαφειρίου και οι σαμιακές 

σπουδές», στον τόμο Αλκιβιάδη Ν. Δημητρίου, Ευρετήριο στο 
«Αρχείον Σάμου» του Νικ. Ζαφειρίου. Αθήνα 2009, εκδ. Πνευματικό 
Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», σ. 9-12. 

 
Περίληψη: Στο σύντομο αυτό μελέτημα εξετάζεται η φυσιογνωμία του περιοδικού «Αρχείον 
Σάμου», του λόγιου Γυμνασιάρχη Νικολάου Ζαφειρίου, και η θέση, τόσο του εντύπου όσο 
και του εκδότη και εν πολλοίς συγγραφέα του στα σαμιακά γράμματα, και στον συνολικό 
κίνημα των σαμιακών σπουδών, δεδομένου ότι το περιοδικό αυτό υπήρξε πρόδρομος των 
νεώτερών του σαμιακών επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων. Πρόκειται για μια ακόμη 
μελέτη υποδομής για τις αναπτυσσόμενες σαμιακές σπουδές, καθώς παρουσιάζει μια 
σπουδαία βιβλιογραφική πηγή, η οποία παρέχει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. 

 
711.  «Κατάλογοι αγιορειτικών χειρογράφων», Πρωτάτον 117 (2010), σ. 

25-27. 
 

Περίληψη: Αναφέρονται και παρουσιάζονται κριτικά πρόσφατες εκδόσεις καταλόγων και 
μελετών αγιορειτικών χειρογράφων, των μονών Βατοπεδίου, Ιβήρων και Σταυρονικήτα, και 
διατυπώνονται σκέψεις σχετικά με την αξία, την οργάνωση και το μέλλον των σχετικών με 
τον χειρόγραφο πλούτο των βιβλιοθηκών του Αγίου Όρους μελετών. Τα συγκεκριμένα 
μελετήματα αποτελούν πηγές και για την παραδοσιακή λαϊκή θρησκευτικότητα, δεδομένου 
του έντονου προσκυνηματικού ρεύματος προς τον Άθωνα και των επιδράσεων των 
αγιορειτών μοναχών στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. 

 
712.  «Τοπικές μονογραφίες στη σαμιακή βιβλιογραφία», Μεθόριος 36 

(2010), σ. 46-47. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζονται οι ιστορικές, λαογραφικές και κοινωνιολογικές μονογραφίες 
που αφορούν τα χωριά της Σάμου και τις τοπικές κοινωνίες τους, και οι οποίες έχουν δει το 
φως της δημοσίευσης τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο των οργανωμένων σαμιακών 
σπουδών. Επίσης, διατυπώνονται συμπεράσματα, σκέψεις και προτάσεις για τη συνέχιση 
αυτής της προσπάθειας, που εμπλουτίζει συστηματικά την σαμιακή βιβλιογραφία. Πρόκειται 
για μια ακόμη μελέτη υποδομής για τις αναπτυσσόμενες σαμιακές σπουδές, καθώς 
παρουσιάζει σπουδαίες βιβλιογραφικές πηγέ, για τη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού 
της Σάμου. 
 

713.  «Εκκλησιαστικά εγκόλπια ημερολόγια και νεοελληνική λαϊκή 
θρησκευτικότητα», στον τόμο Ελ. Παπαδοπούλου - Ιω. Ρεμεδιάκη 
(επιμ.), Γλώσσα Ψυχής Άγγελος. Αφιέρωμα στην Ελευθερία 
Γιακουμάκη. Αθήνα 2010, σ. 553-567. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται από λαογραφική άποψη τα εγκόλπια ημερολόγια που εκδίδονται 
από Πατριαρχεία, Αρχιεπισκοπές, Μητροπόλεις και ενοριακούς ναούς, και αναφέρονται 
παραδείγματα από την διακόσμηση, την οργάνωση, τις αφιερώσεις, την χρηστικότητα και 
την λειτουργικότητά τους, που φανερώνουν τη σημασία τους για την μελέτη της 
παραδοσιακής λαϊκής θρησκευτικότητας του λαού μας. Έτσι συμπληρώνεται και η ελληνική 
λαογραφική βιβλιογραφία, που έχει ασχοληθεί με τα κάθε είδους ημερολόγια και τη 
λαογραφική αξία τους. Πρόκειται για μελέτη που στηρίζεται τόσο στην βιβλιογραφία, όσο 
και σε δεδομένα της σύγχρονης επιτόπιας έρευνας, και σκιαγραφεί έναν σημαντικό τομέα της 
ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. 
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Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 966. 

 
714.  «Αναστάσεως ημέρα», Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της Νάξου 16: 

58 (2010), σ. 17, 26. 
 
Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένα πασχαλινά έθιμα του ελληνικού λαού, στο πλαίσιο μιας 
γενικότερης θεώρησης των εθίμων του Πάσχα, και της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς, ώστε να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα για την λαογραφική φυσιογνωμία 
της σπουδαίας αυτής περιόδου του ετήσιου εορτολογικού κύκλου του λαού μας. Με βάση 
συστηματική επιτόπια έρευνα και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, εντοπίζονται οι 
ενδιαφέρουσες τελετουργικές μορφές της παραδοσιακής θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και 
οι θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονται με την Ανάσταση και τον εορτασμό της, και 
εξετάζονται κριτικά και ερμηνευτικά. 
 

715.  «Αγιορείτικα σπουδάγματα», Πρωτάτον 118 (2010), σ. 59-61. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται κριτικά νεότερες μελέτες για την ιστορία και την παράδοση, 
την πνευματικότητα, τη μυσταγωγική εμπειρία, τα ρουμανικά έγγραφα και τα αγιάσματα του 
Αγίου Όρους, και διατυπώνονται απόψεις για την ποιότητα, τη συνέχεια και τις κατευθύνσεις 
της έρευνας αυτής, που συνεχίζεται αδιάλειπτα, δεδομένου του αντίστοιχου πλούτου που 
παρουσιάζουν τα ιερά σκηνώματα του Αγιωνύμου Όρους. Τα συγκεκριμένα μελετήματα 
αποτελούν πηγές και για την παραδοσιακή λαϊκή θρησκευτικότητα, δεδομένου του έντονου 
προσκυνηματικού ρεύματος προς τον Άθωνα και των επιδράσεων των αγιορειτών μοναχών 
στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. 

 
716.  «Εκκλησία και Γένος», Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της Νάξου 

16: 59 (2010), σ. 15, 26. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες χαρακτηριστικές εκδηλώσεις των στενών και 
διαχρονικών σχέσεων ανάμεσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στην πολιτισμική φυσιογνωμία 
του Γένους μας, ιδίως κατά την μεταβυζαντινή εποχή, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για 
το παρόν και το μέλλον των σχέσεων αυτών. Πρόκειται για μια σχέση διαχρονική και 
καθοριστική για τη διαμόρφωση των εκδηλώσεων του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, την 
οποία μελετούν διάφοροι κλάδοι της επιστήμης, μεταξύ των οποίων και η θρησκευτική 
λαογραφία, από τη σκοπιά της οποίας γίνεται η εξέταση και στην παρούσα μελέτη. 

 
717.  «Δύο έγγραφα για το μετόχι της Μονής της Παναγίας 

Χοζοβιώτισσας Αμοργού στη Σάμο», Επετηρίς Εταιρείας 
Κυκλαδικών Μελετών 20 (2006-2010). Πεντηκονταέτηρος, σ. 371-
382. 

 
Περίληψη: Αφού παρουσιαστεί η διαχρονική πορεία του μετοχίου της Παναγίας της 
Σπηλιανής, στο Πυθαγόρειο της Σάμου, που αποτελεί μετόχι της Ιεράς Μονής Παναγίας 
Χοζοβιώτισσας Αμοργού, εκδίδονται και σχολιάζονται δύο έγγραφα από το Ιστορικό Αρχείο 
του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία αφορούν την έξωση από το μετόχι του Αμοργινού 
ιερέα Μανουήλ Γαβαλά και την εγκατάσταση σε αυτό Σαμίου ενοικιαστή, το 1904. 
Πρόκειται για συμβολή στην ιστορία του μετοχίου αυτού, το οποίο λίγο έχει απασχολήσει 
την σχετική βιβλιογραφία, αλλά και στην σαμιακή εκκλησιαστική ιστορία και 
προσωπογραφία γενικότερα. 
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Αναφορές: Παν. Βελτανισιάν, Η ταυτότητα της Σαλαμίνας από τα τέλη του 17ου αιώνα έως και τα μέσα 
του 19ου αιώνα. Μια ιστορική και λαογραφική προσέγγιση μέσα από δικαιοπρακτικά έγγραφα αρχείων, 
προφορικές παραδόσεις, περιηγητικά κείμενα και άλλες πρωτογενείς πηγές. Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: 
ΕΚΠΑ), σ. 608. 

 
718.  «Η παρουσίαση της νέας έκδοσης της μεταφράσεως της Καινής 

Διαθήκης του Μαξίμου Καλλιουπολίτη ενώπιον της Α. Θ. Μ. του 
Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. 
Θεοδώρου Β΄», Πάνταινος 92: 2 (2010), σ. 125-131. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται η νέα έκδοση της μεταφράσεως της Καινής Διαθήκης του 
Μαξίμου του Καλλιουπολίτη, που έγινε υπό την αιγίδα της Α. Θ. Μ. του Πάπα και 
Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, αφού είχε γίνει με 
παραγγελία του Οικουμενικού Πατριάρχη Κύριλλου Λούκαρη, πρ. Πάπα και Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας, και προσφάτως αγιοκαταταχθέντος από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. 
Παρέχονται βιβλιογραφικά στοιχεία για την έκδοση και ο σχετικός πατριαρχικός λόγος, που 
εκφωνήθηκε κατά την εκδήλωση. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 355 σημ. 1002. 

 
719.  «Πνευματικότητα και εκκοσμίκευση στα έθιμα της ελληνικής 

λαϊκής λατρείας», στον τόμο Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, Χριστόδουλος. Αφιερωματικός τόμος. Αθήναι 2010, σ. 529-
537. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται παραδείγματα των τάσεων εκκοσμίκευσης και 
αποϊεροποίησης που εμφανίζονται στις εκδηλώσεις της θρησκευτικής λαογραφίας μας, ως 
αντιρρόπηση της πνευματικότητας που κατά παράδοση τις χαρακτήριζε στο παρελθόν. 
Παρέχεται και σχολιάζεται η σχετική διεθνής βιβλιογραφία, και εξάγονται συμπεράσματα 
σχετικά με τις σύγχρονες αυτές τάσεις της λαϊκής θρησκευτικότητας, που τείνουν να την 
διαμορφώσουν και να την προσδιορίσουν στις μέρες μας. Πρόκειται για μελέτη που 
στηρίζεται τόσο στην βιβλιογραφία, όσο και σε δεδομένα της σύγχρονης επιτόπιας έρευνας, 
και σκιαγραφεί έναν σημαντικό τομέα της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 856 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 259 σημ. 986. π. Γ. 
Δ. Μεταλληνός, «Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια: Θεολογική θεώρηση. Τέταρτη Σεμιναριακή Διάλεξη 
Λαογραφίας αφιερωμένη στη μνήμη του καθηγητή Γ. Κ. Σπυριδάκη», Λαογραφία 43 (2013-2015), σ. 
440 σημ. 8. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 967. 
W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 
2017, Böhlau Verlag, σ. 304 σημ. 14, σ. 521. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 165 σημ. 496. 

 
720.  «Ιστορικά και λαογραφικά του Ι. Ναού Αγίου Σπυρίδωνος 

Σάμου», Γρηγόριος ο Παλαμάς 93: 833 (2010), σ. 151-162. 
 

Περίληψη: Με βάση εκδομένες και ανέκδοτες πηγές αποκαθίσταται και συντίθεται η 
ιστορική διαδρομή του ενοριακού ναού του αγίου Σπυρίδωνος, στην πόλη της Σάμου. 
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Ανιχνεύεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ναού σε διάφορες φάσεις της νεώτερης και 
σύγχρονης σαμιακής ιστορίας, αλλά και τα σχετικά με την λαϊκή θρησκευτική συμπεριφορά 
των Σαμίων, όπως αυτή εκδήλωνεται στην συγκεκριμένη ενορία. Πρόκειται για μελέτη που 
στηρίζεται τόσο στην βιβλιογραφία, όσο και σε δεδομένα της σύγχρονης επιτόπιας έρευνας, 
και σκιαγραφεί έναν σημαντικό τομέα της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας, παραλλήλως 
δε πρόκειται για συμβολή στη σαμιακή εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία, στο 
πλαίσιο των σαμιακών σπουδών. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 26 σημ. 45. 

 
721.  «Η Σάμος της ιστορίας και του σήμερα του Μάριου Θράβαλου», 

Μεθόριος 37 (2010), σ. 32-33. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται και σχολιάζεται μια ταινία για τη Σάμο, την ιστορία και τον 
πολιτισμό της, που δημιουργήθηκε από τον Μάριο Θράβαλο. Αναφέρονται τα κυριότερα 
σημεία της και διατυπώνονται παρατηρήσεις για τη σημασία της, καθώς και για την αξία 
παρομοίων προσπαθειών ως πηγών της επιστημονικής μελέτης της σαμιακής ιστορίας και 
λαογραφίας. Πρόκειται για μια μελέτη που υποδεικνύει πηγές και τις εξετάζει κριτικά, στα 
πλαίσια των σαμιακών σπουδών, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και διερευνούν 
επιστημονικά την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού. 

 
722.  «Το τουριστικό μας ‘αρχαιοφολκλόρ’», Χοροστάσι 30 (2010), σ. 4. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται σύγχρονες και νεωτερικές μορφές λαογραφικών φαινομένων, που 
υπάγονται στην κατηγορία του «αρχαιοφολκλόρ» και σχετίζονται με τις τουριστικές 
εκμεταλλεύσεις που κυριαρχούν στην οικονομική ανάπτυξη και δομή διαφόρων ελληνικών 
τόπων. Με βάση τις σχετικές παρατηρήσεις που διατύπωσε παλαιότερα ο Δημήτριος Σ. 
Λουκάτος συμπληρώνεται η λαογραφική θεώρηση του θέματος, σύμφωνα με το υλικό που 
προσφέρει η σύγχρονή μας λαογραφική επιτόπια έρευνα και καταγραφή. Πρόκειται για 
μελέτη που στηρίζεται τόσο στην βιβλιογραφία, όσο και σε δεδομένα της σύγχρονης 
επιτόπιας έρευνας, και σκιαγραφεί έναν σημαντικό τομέα της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 808 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 

 
723.  «Κύπριοι στη Σάμο», Παρνασσός 51 (2009), σ. 279-288. 

 
Περίληψη: Με βάση τις υπάρχουσες βιβλιογραφικές αναφορές και τις κάθε είδους 
διαθέσιμες πηγές, σκιαγραφείται η παρουσία και η δράση Κυπρίων στη Σάμο. Πρόκειται για 
κυπριακής καταγωγής κατοίκους του νησιού, απλούς ανθρώπους και αγωνιστές-
επαναστάτες, λαϊκούς και κληρικούς, τεχνίτες και εμπόρους, που προερχόμενοι από την 
Κύπρο εγκαταστάθηκαν και έδρασαν στη Σάμο, κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα. 
Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα πτυχή της σαμιακής ιστορίας, που καταδεικνύει την 
πολυσυλλεκτικότητα της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τον 19ο αιώνα. 

 
724.  «Αλεξανδρινά υμνολογικά και λατρευτικά», Πάνταινος 93: 3 

(2010), σ. 194-196. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζεται η ασματική ακολουθία των Πατέρων της Θηβαΐδος της 
Αιγύπτου, που πρόσφατα συντάχθηκε και κυκλοφορήθηκε, και με την ευκαιρία αυτή 
διατυπώνονται απόψεις και παρατηρήσεις σχετικά με την σύγχρονη υμνογραφική παράδοση 
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της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας και με παρόμοιες εκδόσεις που πρόσφατα είδαν το φως της 
δημοσίευσης. Πρόκειται για μελέτη που ασχολείται με πτυχές της πλούσιας ελεξανδρινής 
λειτουργικής παράδοσης, η οποία εν μέρει έχει παραγκωνιστεί, αν και εκπροσωπεί μερικές 
από τις αρχαιότερες πτυχές της ορθόδοξης λειτουργικής πράξης και πρακτικής. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 355 σημ. 1002, σ. 363 σημ. 1003. 

 
725.  «Ιστοριογραφικά και λαογραφικά του Μαραθοκάμπου», Φτεριάς 

45 (2010), σ. 11-12. 
 

Περίληψη: Με αφορμή και αφετηρία μια μονογραφία για τον Μαραθόκαμπο της Σάμου, 
εξετάζονται κριτικά η πορεία, η συγκρότηση και οι προοπτικές της σχετικής σαμιακής 
βιβλιογραφία, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για την βελτίωση αλλά και για την σημασία 
που έχει, στο πλαίσιο των επιστημονικών τοπικών «σαμιακών σπουδών». Πρόκειται για μια 
μελέτη που υποδεικνύει πηγές και τις εξετάζει κριτικά, στα πλαίσια των σαμιακών σπουδών, 
οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και διερευνούν επιστημονικά την ιστορία και τον 
πολιτισμό του νησιού. 
 

726.  «Αβάσκαντος», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία 1. 
Αθήνα 2010 [ στο εξής: ΜΟΧΕ 1], σ. 8. 

 
727.  «Αγαθάγγελος, χρησμολογικό κείμενο», ΜΟΧΕ 1, σ. 47-48. 

 
728.  «Αγάπης φίλημα, Πάσχα», ΜΟΧΕ 1, σ. 79. 

 
729.  «Αγερμοί», ΜΟΧΕ 1, σ. 113-114. 

 
730.  «Αγιαντριάς», ΜΟΧΕ 1, σ. 117. 

 
731.  «Αγίασις Φώτων», ΜΟΧΕ 1, σ. 118-119. 

 
732.  «Αγίασμα», ΜΟΧΕ 1, σ. 119. 

 
733.  «Αθανάσιος ο Αθωνίτης», ΜΟΧΕ 1, σ. 291-293. 

 
734.  «Αθηναγόρας Μητροπολίτης Παραμυθίας και Φιλιατών», ΜΟΧΕ 

1, σ. 390. 
 

735.  «Αικατερίνη αγία η μεγαλομάρτυς», ΜΟΧΕ 1, σ. 486-488. 
 

736.  «Αίμα (Εθνολογία και Λαογραφία)», ΜΟΧΕ 1, σ. 494. 
 

737.  «Αγιορειτικά βιβλιογραφικά», Πρωτάτον 119 (2010), σ. 101-103. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζονται κριτικά νέες αγιορείτικου ενδιαφέροντος επιστημονικές και 
πνευματικές εκδόσεις, αποτιμάται η αξία τους και η προσφορά τους στο σύνολο της 
αγιορείτικης βιβλιογραφίας και διατυπώνονται παρατηρήσεις για τη συνέχιση της μελέτης 
των μορφών ιστορίας, πολιτισμού και ορθόδοξης πνευματικότητας που μας προσφέρει το 
Άγιον Όρος. Τα συγκεκριμένα μελετήματα αποτελούν πηγές και για την παραδοσιακή λαϊκή 
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θρησκευτικότητα, δεδομένου του έντονου προσκυνηματικού ρεύματος προς τον Άθωνα και 
των επιδράσεων των αγιορειτών μοναχών στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. 
 

738.  «Παναγία η Σπηλιανή», Το Τηγάνι 4 (2010), σ. 157-162. 
 

Περίληψη: Με βάση τη σχετικές πηγές και τη βιβλιογραφία παρουσιάζεται η ιστορία του 
μετοχίου της Παναγίας της Σπηλιανής, στο Πυθαγόρειο της Σάμου, που ανήκει στη μονή της 
Παναγίας της Χοζοβιώτισσας Αμοργού. Εξετάζεται το ζήτημα της προσηλώσεώς του στη 
μονή της Αμοργού από τον Μητροπολίτη Σάμου Φιλάρετο, και η εγκυρότητα αυτής της 
προσηλώσεως, που τυπικά και ουσιαστικά είναι άκυρη. Επίσης εξετάζεται η ιστορική 
διαδρομή του μετοχίου, τα κτίσματα και τα κειμήλιά του, αλλά και η σημερινή κατάστασή 
του. Το μετόχι αποτελεί το κυριότερο σέμνωμα της λαϊκής λατρείας των κατοίκων στην 
ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου της Σάμου. 

 
739.  «Ενοριακή ζωή και σύγχρονες λαϊκές θρησκευτικές εκδηλώσεις», 

Χοροστάσι 30 (2010), σ. 5-7. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται εδώ, από τη σκοπιά της θρησκευτικής λαογραφίας, ορισμένες 
νεωτερικές λαϊκές θρησκευτικές εκδηλώσεις των μεγάλων αστικών κέντρων, που 
σχετίζονται άμεσα με την ενορία και το ενοριακό σύστημα οργάνωσης των Μητροπόλεων. 
Πανηγύρια, λιτανείες, ποικίλες παλιές και νεοεισηγμένες πράξεις της αστικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας, που παίρνουν νέο περιεχόμενο αν συνδυαστούν με την πραγματικότητα 
της ύπαρξης και λειτουργίας των ενοριών, και εξεταστούν στο πλαίσιό τους. Πρόκειται για 
μελέτη που στηρίζεται τόσο στην βιβλιογραφία, όσο και σε δεδομένα της σύγχρονης 
επιτόπιας έρευνας, και σκιαγραφεί έναν σημαντικό τομέα της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 808 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 967. 

 
740.  «Το συγγραφικό έργο του Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας 

Παντελεήμονος Β΄», Γρηγόριος ο Παλαμάς 93: 835 (2010), σ. 409-
415. 

 
Περίληψη: Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται χρονολογικά, εξετάζεται από πλευράς 
περιεχομένου και εκτιμάται κριτικά το εκτενές συγγραφικό έργο του μακαριστού 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κυρού Παντελεήμονος Β΄ του Μπαρδάκου (1974-1995). 
Πρόκειται κυρίως για αυτοτελείς δημοσιεύσεις, με πνευματικό και λειτουργικό περιεχόμενο, 
μέρος των οποίων αναφέρεται και στην εκκλησιαστική ιστορία και την θρησκευτική και 
λατρευτική παράδοση της Σάμου και των κατοίκων της, γι’ αυτό και έχει καταλάβει 
ιδιαίτερη θέση στη σχετική βιβλιογραφία. 
 
Κρίσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 121 (2011), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] 

 
741.  «Ο Γεώργιος Κονεμένος και η Ηγεμονία της Σάμου (1850-1854)», 

στον τόμο Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου – Χρήστος Σταυράκος (επιμ.), 
Πρέβεζα Β΄. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου για την 
Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας (16-20 Σεπτεμβρίου 2009). 
Preveza B΄. Proceedings of the Second International Symposium for 
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the History and Culture of Preveza (16-20 September 2009) ΙΙ. 
Πρέβεζα 2010 – Preveza 2010, σ. 73-84. 

 
Περίληψη: Στην μικρή αυτή μελέτη, με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα αλλά αρχειακές 
πληροφορίες από το «Αρχείο Κονεμένου» και τους αντίστοιχους φακέλους των ΓΑΚ-
Αρχείων Νομού Σάμου, όπου το πλήρες αρχείο της Ηγεμονίας της Σάμου – εξετάζεται η 
παρουσία και η δράση στη Σάμο του Γεωργίου Κονεμένου βέη, ως τοποτηρητή του δεύτερου 
κατά σειρά Ηγεμόνα της Ηγεμονίας της Σάμου, του Αλεξάνδρου Καλλιμάχη. Συγκεκριμένα 
μελετώνται οι πολιτικές επιλογές του, οι καινοτομίες που επέφερε και οι τρόποι με τους 
οποίους διαμόρφωσε το πολίτευμα της Ηγεμονίας, που έκτοτε και ως την κατάργησή του, το 
1912, έφερε την σφραγίδα του. 
 
Σημείωση: Με ορισμένες αλλαγές, τόσο στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία, η μελέτη έχει 
δημοσιευθεί ξανά, βλ. παρακάτω αρ. ΙΙ. 768. 
 
Αναφορές: Π. Αρταβάνης, Η Σάμος που αγάπησα. Αθήνα 2018, σ. 315. 

 
742.   «Ο Σάμιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Κύριλλος Β΄, οι Σάμιοι 

Αγιοταφίτες, το Πατριαρχικό Σκευοφυλάκιο και το μετόχι του 
Παναγίου Τάφου στην Αθήνα», στο Σ. Γ. Φιλιππότης (εκδ.), 
Αθηναϊκό Ημερολόγιο 22 (2011), σ. 116-122. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ οι σχέσεις ανάμεσα στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλος 
Β΄, που καταγόταν από τη Σάμο, στους Σάμιους Αγιοταφίτες της εποχής, στο Πατριαρχικό 
Σκευοφυλάκιο των Ιεροσολύμων με τα μοναδικά για την ιστορία της ορθόδοξης 
εκκλησιαστικής τέχνης περιεχόμενά του και στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, 
που ουσιαστικά ιδρύθηκε από τον Πατριάρχη Κύριλλο Β΄. Η εξέταση γίνεται δια ορισμένων 
από τα εκθέματα του Σκευοφυλακίου, κυρίως δια πολυτίμων αρχιερατικών ειδών, οι 
επιγραφές των οποίων μελετώνται συστηματικά, ώστε να καταφανεί η σχέση που παραπάνω 
αναφέρθηκε. 
 
Αναφορές: Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος 
Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 280 σημ. 29. 
 

743.  «Σάμιοι αρχιερείς του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης 
Αφρικής», στον τόμο Στρ. Φιλιππότης (επιμ.), Ημερολόγιο του 
Αρχιπελάγους 13 (2011). Αθήνα 2011, σ. 197-203. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή συγκεντρώνονται και μελετώνται μια σειρά από 
βιβλιογραφικές και αρχειακές μαρτυρίες σχετικά με την παρουσία και τη δράση Σαμίων 
αρχιερέων στην ιεραρχία του Αλεξανδρινού Θρόνου, κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Με 
τον τρόπο αυτό ερευνώνται σημαντικές πτυχές της επισκοπικής ιστορίας του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας, ενώ ταυτοχρόνως προωθείται η μελέτη της εκκλησιαστικής ιστορίας της 
Σάμου, ιδίως στον τομέα της εκκλησιαστικής προσωπογραφίας, στα πλαίσια της σαμιακής 
διασποράς κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα στα μεγάλα κέντρα του ομογενειακού 
Ελληνισμού. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 341 σημ. 999. 
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744.  «Κατάλογος των ευβοϊκών χειρογράφων του ‘Λαογραφικού 
Φροντιστηρίου’ του Γ. Α. Μέγα», Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 38 
(2008-2009), σ. 465-468 [σε συνεργασία με τον Γ. Χ. Κούζα]. 

 
Περίληψη: Καταλογογραφούνται εδώ αναλυτικά τα περιεχόμενα των χειρογράφων 
συλλογών πρωτογενούς λαογραφικής ύλης του «Λαογραφικού Φροντιστηρίου», που 
οργάνωσε ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Γεώργιος Α. Μέγας, δια των φοιτητών του, στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τα οποία προέρχονται από την Εύβοια. 
Τα παραμύθια των χειρογράφων τυπολογούνται κατά το διενές σύστημα κατάταξης των  A. 
Aarne - St. Thompson, με στόχο να διευκολυνθεί ο ερευνητής στην χρήση του σημαντικού 
αυτού ανέκδοτου και πρωτότυπου υλικου, που φυλάσσεται στα γραφεία της «Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας». 
 
Σημείωση: Πρόκειται για αναδημοσίευση από το αρ. Ι.84 αυτοτελές δημοσίευμα, που 
επιμελήθηκε ο Χαρ. Φαράντος, λόγω της σπουδαιότητας των πληροφοριών αυτών για την πορεία 
της λαογραφικής έρευνας στην Εύβοια και για τον εμπλουτισμό της ευβοϊκής λαογραφικής 
βιβλιογραφίας. 
 

745.  «Ο Γεώργιος Κονεμένος ως τοποτηρητής του Ηγεμόνα της Σάμου 
Αλεξάνδρου Καλλιμάχη (1850-1854)», Erytheia. Revista de Estudios 
Bizantinos y Neogriegos 31 (2010), σ. 195-208. 

 
Περίληψη: Με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα αλλά αρχειακές πληροφορίες από το «Αρχείο 
Κονεμένου» και τους αντίστοιχους φακέλους των ΓΑΚ-Αρχείων Νομού Σάμου, όπου το 
πλήρες αρχείο της Ηγεμονίας της Σάμου – εξετάζεται η παρουσία και η δράση στη Σάμο του 
Γεωργίου Κονεμένου βέη, ως τοποτηρητή του δεύτερου κατά σειρά Ηγεμόνα της Ηγεμονίας 
της Σάμου, του Αλεξάνδρου Καλλιμάχη. Συγκεκριμένα μελετώνται οι πολιτικές επιλογές 
του, οι καινοτομίες που επέφερε και οι τρόποι με τους οποίους διαμόρφωσε το πολίτευμα της 
Ηγεμονίας, που έκτοτε και ως την κατάργησή του, το 1912, έφερε την σφραγίδα του. 
 
Σημείωση: Με ορισμένες αλλαγές, τόσο στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία, η μελέτη έχει 
δημοσιευθεί ξανά, βλ. παραπάνω αρ. ΙΙ. 764.  
 
Αναδημοσίευση: www. interclassica. um. es. 
 
Αναφορές: Π. Αρταβάνης, Η Σάμος που αγάπησα. Αθήνα 2018, σ. 315. 
 

746.  «Μορφές της ελληνικής λαϊκής αγιολατρίας», Αργοκοιλιώτισσα. Η 
Παναγία της Νάξου 16: 60 (2010), σ. 16-17. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες από τις αρχές που διέπουν την ελληνική λαϊκή 
αγιολατρεία, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά με την λατρεία αγίων, και τα 
έθιμα που κάθε φορά την προσδιορίζουν. Με τον τρόπο αυτό σκιαγραφείται η ελληνική 
λαϊκή αγιολατρεία και θεμελιώνεται η προσπάθεια σχηματισμού μιας «λαογραφικής 
φυσιογνωμίας» κάθε αγίου, από τους λατρευόμενους στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο του 
ελληνικού λαού, στα πλαίσια της συστηματικής μελέτης της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. Πρόκειται για μελέτη που στηρίζεται τόσο στην βιβλιογραφία, όσο και σε 
δεδομένα της σύγχρονης επιτόπιας έρευνας, και σκιαγραφεί έναν σημαντικό τομέα της 
ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 692-693. 
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747.  «Ο άγιος Κύριλλος ο Λούκαρις υμνογραφούμενος», Πάνταινος 95: 
5 (2010), σ. 361-364. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται εκτενώς οι ακολουθίες εις τον άγιο Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 
μετά ταύτα Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριλλο τον Λούκαρι, ποιήματα του Μητροπολίτου 
Ρόδου Κυρίλλου, καθώς και τα σχετικά με τον βίο και την πρόσφατη αγιοκατάταξή του, από 
την Ιερά Σύνοδο του πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. Παραλλήλως, η 
προσπάθεια αυτή εντάσεται στο πλαίσιο της γενικότερης ιστορικής, πνευματικής και 
λειτουργικής ανάδειξης της ιστορίας και της παράδοσης του Αλεξανδρινού Θρόνου, που 
βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, και διατυπώνονται σχετικές προτάσεις και 
παρατηρήσεις. 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 355 σημ. 1002, σ. 363 σημ. 1003. 

 
748.  «Τα Πάτρια των μεγάλων μοναστηριών της Σάμου», Αγία Σιών. 

Επιστημονική Επετηρίς Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Ερεσού και 
Πλωμαρίου 3 (2008). Μνήμη Ιωάννου Φουντούλη, σ. 54-62. 

 
Περίληψη: Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι κτιτορικές παραδόσεις και οι σχετικές με 
αυτές διηγήσεις των μεγάλων μονών που χτίστηκαν στη Σάμο μετά την επαναπύκνωση του 
πληθυσμού της, στα τέλη του 15ου αιώνα. Μέσα από τις παραδόσεις αυτές ανιχνεύονται 
στοιχεία της τοπικής εκκλησιαστικής ιστορίας του νησιού καθώς και άγνωστες πηγές της 
ιστορίας του σαμιακού μοναχισμού, ιδιαίτερα μάλιστα στις απαρχές του, που δεν έχουν 
ακόμη πλήρως διερευνηθεί και μελετηθεί. Επίσης εξετάζονται χαρακτηριστικές πτυχές της 
εκκλησιαστικής ιστορίας και προσωπογραφίας της Σάμου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για 
την μελέτη της σαμιακής εκκλησιαστικής ιστορίας και παράδοσης. 

 
749.  «Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά στην ελληνική λαϊκή 

παράδοση», Ιστορία 510 (2010), σ. 6-14. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται τα λαϊκά θρησκευτικά έθιμα και οι αντίστοιχες τελετουργίες των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, οι αρχαίες ρίζες και 
καταβολές τους, οι δυτικότροπες επιδράσεις που δέχθηκαν καθώς και η τελική διαμόρφωσή 
τους στα αντίστοιχα έθιμα που σήμερα υφίστανται ζωντανά και λειτουργικά, στις εθιμικές 
εκδηλώσεις του λαού μας. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται κριτικά η λαογραφική 
φυσιογνωμία των δύο αυτών μεγάλων σταθμών του ελληνικού λαϊκού εορταστικού 
Δωδεκαημέρου. Πρόκειται για μελέτη που στηρίζεται τόσο στην βιβλιογραφία, όσο και σε 
δεδομένα της σύγχρονης επιτόπιας έρευνας, και σκιαγραφεί έναν σημαντικό τομέα της 
ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 967. 

 
750.  «Πολιτισμική χαρτογράφηση», στο Οργανισμός Πολιτισμού 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου, Πολιτιστικός Οδηγός Σάμου, 
Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών. Σάμος 2010, σ. 7-8. 

 
Περίληψη: Αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο της πολιτισμικής χαρογράφησης των νησιών 
Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών που επιχειρείται στον τόμο αυτό. Αναλύονται επίσης 
η μέθοδος που ακολουθήθηκε, η στόχευση του όλου εγχειρήματος και οι αναμενόμενες από 
αυτό ωφέλειες, στο επίπεδο της παραγωγής και της διαχείρησης του πολιτισμού και των 
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πολιτισμικών προϊόντων στα τρία αυτά νησιά. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται η 
προσπάθεια καταγραφής και αξιολόγησης των πολιτισμικών δυνάμεων του νησιού, οι οποίες 
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην σύγχρονη πολιτισμική δημιουργία των κατοίκων της 
Σάμου. 
 
Κρίσεις: Μεθόριος 40 (2011), σ. 34 [Γ. Βοϊκλής] 
 
Αναφορές: Β. Δημητριάδης, Απόπλους 51 (2011), σ. 331. 

 
751.  «Η Ημερίδα ‘Ο Μοναχισμός στη Σάμο. Χθες – σήμερα - αύριο’ 

(Σάμος, 14 Νοεμβρίου 2009)», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ο 
μοναχισμός στη Σάμο. Χθες – σήμερα - αύριο. Πρακτικά Ημερίδας 
(Σάμος, 16 Νοεμβρίου 2009). Αθήνα 2011, σ. 9-11. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, οι στόχοι, η οργάνωση και το περιεχόμενο 
της Ημερίδας για το μοναχισμό της Σάμου, με αναφορές και στον μοναχισμό της Ικαρίας, και 
τα βασικά νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως από τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στην Ημερίδα και δημοσιεύονται στον μετά χείρας τόμο. Μέσα από τα κείμενα του τόμου 
ανιχνεύονται στοιχεία της τοπικής εκκλησιαστικής ιστορίας του νησιού καθώς και άγνωστες 
πηγές της ιστορίας του σαμιακού μοναχισμού, που δεν έχουν ακόμη πλήρως διερευνηθεί και 
μελετηθεί. Επίσης εξετάζονται χαρακτηριστικές πτυχές της εκκλησιαστικής ιστορίας και 
προσωπογραφίας της Σάμου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την μελέτη της σαμιακής 
εκκλησιαστικής ιστορίας και παράδοσης. 

 
752.  «Κτιτορικές παραδόσεις και ιστορική διαδρομή των μονών της 

Σάμου», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ο μοναχισμός στη Σάμο. 
Χθες – σήμερα - αύριο. Πρακτικά Ημερίδας (Σάμος, 16 Νοεμβρίου 
2009). Αθήνα 2011, σ. 33-48. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται αναλυτικά οι ιστορικές και δημώδεις παραδόσεις που συνδέονται με 
την ίδρυση και θεμελίωση των μεγάλων μοναστηριών της Σάμου, αλλά και η διαχρονική 
πορεία τους μέχρι σήμερα. με τον τρόπο αυτό ανιχνεύεται η ιστορία τους, αλλά και άγνωστες 
πτυχές των πρώτων χρόνων του μοναχισμού στη Σάμο, μετά την πύκνωση του πληθυσμού 
του νησιού, στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα, οπότε και θεμελιώθηκαν οι 
μονές αυτές. Μέσα από τις παραδόσεις αυτές ανιχνεύονται στοιχεία της τοπικής 
εκκλησιαστικής ιστορίας του νησιού καθώς και άγνωστες πηγές της ιστορίας του σαμιακού 
μοναχισμού, ιδιαίτερα μάλιστα στις απαρχές του, που δεν έχουν ακόμη πλήρως διερευνηθεί 
και μελετηθεί. Επίσης εξετάζονται χαρακτηριστικές πτυχές της εκκλησιαστικής ιστορίας και 
προσωπογραφίας της Σάμου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την μελέτη της σαμιακής 
εκκλησιαστικής ιστορίας και παράδοσης. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 29 σημ. 56, σ. 30 σημ. 58, σ. 
31 σημ. 63. 

 
753.  «Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Σάμος», Δελτίο Σαμιακών 

Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα 
τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 7-17. 

 
Περίληψη: Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και τις υπάρχουσες αρχειακές πηγές 
οριοθετούνται οι σχέσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Αγιοταφιτικής 
Αδελφότητας με τη Σάμο και τους Σαμίους. Αναφέρονται οι Σάμιοι Αγιοταφίτες, μοναχοί, 
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κληρικοί, επίσκοποι και Πατριάρχες, αλλά και οι σχέσεις αυτές όπως ανιχνεύονται μέσα από 
έργα τέχνης και κειμήλια που σώζονται σήμερα στο Σκευοφυλάκιο του Ναού της 
Αναστάσεως. Τα συμπεράσματα της μελέτης δικαιολογούν και την αφιέρωση του τόμου 
όπου συμπεριλαμβάνεται στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 
 
Κρίσεις: Απόπλους 59 (2013-2014), σ. 306-310 [Ελπ. Κατσικογιάννη] / Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 703 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Ν. Χ. Αλιπράντης, «Μια αξιόλογη έκδοση», Παριανά 130 (2013), σ. 330. 
 

754.  «Λαογραφική Βιβλιογραφία της Σάμου Ζ΄. Συμβολή έβδομη», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος 
Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 75-
132. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για συμβολή στη σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία, όπου 
αναφέρεται και το ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, πανεπιστημιακών αρχείων και 
ερευνητικών κέντρων, που προέρχεται από τη Σάμο. Τα βιβλιογραφικά λήμματα 
συνοδεύονται από θεματολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε να μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν από της ερευνητές, ενώ έχουν αποδελτιωθεί συστηματικά και οι 
λαογραφικές αναφορές του τοπικού τύπου. Η συγκέντρωση της λαογραφικής βιβλιογραφίας 
του νησιού συνεχίζεται, ώστε η προσπάθεια αυτή να συμπληρωθεί με νεότερες προσθήκες 
και αναφορές, για να αποτελέσουν οι βιβλιογραφίες αυτές βασικό επιστημονικό εργαλείο του 
λαογράφου που θα θελήσει να ασχοληθεί με ζητήματα σαμιακής λαογραφίας. 
 
Κρίσεις: Απόπλους 59 (2013-2014), σ. 306-310 [Ελπ. Κατσικογιάννη] / Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 703 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Ν. Χ. Αλιπράντης, «Μια αξιόλογη έκδοση», Παριανά 130 (2013), σ. 330. Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), 
Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 526. 
 

755.  «Δημώδεις παραδόσεις για τον άγιο Ισίδωρο από τη Σάμο», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. 
Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 133-137. 

 
Περίληψη: Συγκεντρώνονται και μελετώνται συγκριτικά οι δημώδεις αγιολογικές 
παραδόσεις της Σάμου για τον άγιο Ισίδωρο, που εντοπίζονται στη νοτιοδυτική πλευρά του 
νησιού, και οι οποίες υποδεικνύουν κάποια σχέση του πληθυσμού της περιοχής με τη Χίο και 
τους Χίους, όπου επιχωριάζει η λατρεία του αγίου Ισιδώρου. Μέσα από τις παραδόσεις αυτές 
ανιχνεύονται στοιχεία της τοπικής εκκλησιαστικής ιστορίας του νησιού, ενώ επίσης 
εξετάζονται χαρακτηριστικές πτυχές της εκκλησιαστικής ιστορίας και προσωπογραφίας της 
Σάμου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την μελέτη της σαμιακής εκκλησιαστικής ιστορίας 
και παράδοσης. 
 
Κρίσεις: Απόπλους 59 (2013-2014), σ. 306-310 [Ελπ. Κατσικογιάννη] / Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 703 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

756.  «Αρχαιολογικά της Σάμου», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-
2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 138-139. 
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Περίληψη: Με βάση αρχειακό και βιβλιογραφικό υλικό μελετώνται ορισμένες 
ενδιαφέρουσες πτυχές της διαχείρισης των αρχαιοτήτων, κατά την ηγεμονική περίοδο της 
ιστορίας της Σάμου, ως μικρή συμβολή στη μελέτη της προϊστορίας της συστηματικής 
αρχαιολογικής έρευνας στο νησί. Πρόκειται για ανάδειξη ορισμένων βιβλιογραφικών και 
αρχειακών τεκμηρίων, τα οποία μπορούν να προστεθούν στη σχετική βιβλιογραφία, ώστε οι 
γνώσεις μας για την απαρχή των αρχαιολογικών ερευνών στη Σάμο να συμπληρωθούν. 
 
Κρίσεις: Απόπλους 59 (2013-2014), σ. 306-310 [Ελπ. Κατσικογιάννη] / Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 703 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

757.  «Βιβλιογραφική συναγωγή περί του σαμιακού τύπου», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. 
Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 140-141. 

 
Περίληψη: Συγκεντρώνονται και αξιολογούνται σύντομα οι βιβλιογραφικές ενδείξεις και το 
πληροφοριακό υλικό περί του σαμιακού τύπου, των εντύπων και των πρωταγωνιστών και 
εργατών του, ως μικρή συμβολή στην μελέτη του σπουδαίου αυτού ζητήματος, η οποία και 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέσα από τις πληροφορίες αυτές εξάγονται συμπεράσματα τόσο για 
τη συγγραφική και εκδοτική παραγωγή, όσο και για την κοινωνική και πολιτισμική κίνηση 
στη Σάμο, κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα. 
 
Κρίσεις: Απόπλους 59 (2013-2014), σ. 306-310 [Ελπ. Κατσικογιάννη] / Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 703 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

758.  «Βιβλιογραφικά για τον Γαβριήλ Κρέστοβιτς», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα 
τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 142-143. 

 
Περίληψη: Παρέχονται βιβλιογραφικά στοιχεία, κυρίως από τη βουλγαρική βιβλιογραφία, 
για τον Γαβριήλ Κρέστοβιτς, ο οποίος υπήρξε επίτροπος στο νησί του πρώτου Ηγεμόνα 
Στέφανου Βογορίδη, άρα σχετίζεται με την πρώιμη περίοδο της ηγεμονικής ιστορίας της 
Σάμου. Πρόκειται για μικρή συμβολή στη συμπλήρωση των γνώσεών μας για τα πρώτα 
χρόνια της ηγεμονικής περιόδου της ιστορίας του νησιού, τα πρόσωπα που 
πρωταγωνιστούσαν και τα γεγονότα που καθόρισαν την ιστορική εξέλιξη και συγκυρία. 
 
Κρίσεις: Απόπλους 59 (2013-2014), σ. 306-310 [Ελπ. Κατσικογιάννη] / Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 703 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
 

759.  «Άγιος Σαβινιανός: Ένας άγνωστος Σάμιος μάρτυρας», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. 
Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 144-145. 

 
Περίληψη: Με βάση τη ξένη αγιολογική βιβλιογραφία παρουσιάζεται ο βίος και το 
μαρτύριο ενός άγνωστου μέχρι σήμερα μάρτυρα της χριστιανικής Εκκλησίας των πρώτων 
αιώνων, ο οποίος υπήρξε επίσκοπος στη Δύση και μαρτύρησε εκεί, ως μικρή συμβολή στη 
γνώση και μελέτη της εκκλησιαστικής ιστορίας της Σάμου. Πρόκειται για μια άγνωστη μέχρι 
σήμερα μορφή μάρτυρα, η οποία σχετίζεται και με την απαρχή του χριστιανισμού στη Σάμο, 
και τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες του νησιού, από τις οποίες προήλθε.  
 
Κρίσεις: Απόπλους 59 (2013-2014), σ. 306-310 [Ελπ. Κατσικογιάννη] / Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 703 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
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Αναφορές: «Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών», www. el. wikipedia. org. «Άγιος 
Σαβινιανός», www. el. wikipedia. org.  
 

760.  «Μικρά πατμιακά», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). 
Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 146. 

 
Περίληψη: Από το υπάρχον αρχειακό υλικό παρατίθενται και μελετώνται ορισμένα στοιχεία 
σχετικά με τις σχέσεις της Σάμου και των Σαμίων με τα μετόχια της Μονής του Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου Πάτμου, που υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση 
της σαμιακής λαϊκής θρησκευτικότητας. Τα πατμιακά μετόχια έχουν παίξει σημαντικό ρόλο 
στη σαμιακή εκκλησιαστική, πολιτισμική και κοινωνική ιστορία, και από την άποψη αυτή το 
σχετικό αρχειακό υλικό είναι πολύτιμο για την μελέτη της σαμιακής εκκλησιαστικής 
ιστορίας και προσωπογραφίας. 
 
Κρίσεις: Απόπλους 59 (2013-2014), σ. 306-310 [Ελπ. Κατσικογιάννη] / Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 703 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 149 σημ. 40. 
 

761.  «Ηγεμονικά αρχειακά και εκκλησιαστικά», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα 
τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 147-149. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται κριτικά και μελετώνται αρχειακά τεκμήρια της ιστορίας και του 
εκκλησιαστικού βίου της Ηγεμονίας της Σάμου, τα οποία συμπληρώνουν την έρευνα για την 
ιστορία της ηγεμονικής Σάμου, η οποία σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την 
πληρέστερη δυνατή γνώση και κατανόησή της. Κατά την ηγεμονική περίοδο η τοπική 
Εκκλησία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη σαμιακή εκκλησιαστική, πολιτισμική και 
κοινωνική ιστορία, και από την άποψη αυτή το σχετικό αρχειακό υλικό είναι πολύτιμο για 
την μελέτη της σαμιακής εκκλησιαστικής ιστορίας και προσωπογραφίας. 
 
Κρίσεις: Απόπλους 59 (2013-2014), σ. 306-310 [Ελπ. Κατσικογιάννη] / Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 703 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

762.  «Το αίμα σε πτυχές του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού», Χοροστάσι 
32 (2010), σ. 6-7. 

 
Περίληψη: Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και ορισμένες αρχειακές αναφορές εξετάζεται 
η θέση του αίματος σε έθιμα, δοξασίες, αντιλήψεις και παραδοσιακές εθιμικές συμπεριφορές 
του ελληνικού λαού, κυρίως σε ζητήματα πνευματικού βίου, αλλά και σε μαγικές, 
θεραπευτικές, μαντικές και μαγικοθρησκευτικές τελετουργίες που τελούνται από το λαό μας. 
Πρόκειται για μελέτη που στηρίζεται τόσο στην βιβλιογραφία, όσο και σε δεδομένα της 
σύγχρονης επιτόπιας έρευνας, και σκιαγραφεί έναν σημαντικό τομέα της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 809 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 967. 
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763.  «Η συμβολή του Ι. Μ. Χατζηφώτη στην μελέτη της ζωής, της 

παράδοσης και της ιστορίας του Αγίου Όρους», Ανάλεκτα. Εκδόσεις 
του Ινστιτούτου των Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής 
Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας 10 (2010), σ. 35-46. 

 
Περίληψη: Αναφέρονται και αποτιμώνται κριτικά τα κυριότερα έργα του Ι. Μ. Χατζηφώτη 
για το Άγιον Όρος, την ιστορία και τον πολιτισμό του, παραλλήλως δε εξετάζεται η συνολική 
προσφορά του στην αποτύπωση, καταγραφή και μελέτη της αγιορείτικης ιστορίας και 
μαρτυρίας, που αποτελεί σημείο εκκίνησης και αναφοράς για τις περί του Αγίου Όρους 
μελέτες και αναφορές. Τα συγκεκριμένα μελετήματα αποτελούν πηγές και για την 
παραδοσιακή λαϊκή θρησκευτικότητα, δεδομένου του έντονου προσκυνηματικού ρεύματος 
προς τον Άθωνα και των επιδράσεων των αγιορειτών μοναχών στην ελληνική λαϊκή 
θρησκευτικότητα. 
 
Κρίσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 123 (2011), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 363 σημ. 1003. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. 
Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – 
Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 144 σημ. 21. 

 
764.  «Το βατοπαιδινό μετόχι του ‘Ευαγγελισμού της Θεοτόκου’ στη 

Σάμο: Όψεις της ζωής του (19ος-20ός αι.)», Εκκλησιαστικός Φάρος 
81 (2010), σ. 39-81. 

 
Περίληψη: Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και το σχετικό αρχειακό υλικό μελετά 
την ιστορική πορεία αλλά και την προσφορά του βατοπαιδινού μετοχίου του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, που βρίσκεται στο χωριό Βαθύ της Σάμου. Μέσα από τις μαρτυρίες των 
εγγράφων εξετάζεται η αρχή και η ίδρυση, η κτηματική περιουσία, ο κοινωνικός και 
πνευματικός ρόλος, αλλά και οι προσωπικότητες και η προσφορά των κατά καιρούς 
οικονόμων του μετοχίου αυτού, που αποτελεί το μόνο αγιορείτικο μετόχι της Σάμου, το 
οποίο βρίσκεται ακόμη στην κυριότητα της κυρίαρχης μονής. Με τον τρόπο αυτό, μέσα από 
την ιστορία του μετοχίου εξετάζεται και ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας της 
Σάμου, πολιτικής και, κυρίως, εκκλησιαστικής. 
 
Κρίσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 123 (2011), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] 
 

765.  «Τα πενήντα χρόνια της Πνευματικής Κύπρου», Πνευματική 
Κύπρος 50: 426 (2010), σ. 185-186. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις και εξάγονται συνπεράσματα για την φυσιογνωμία του 
σπουδαίου αυτού περιοδικού της Κύπρου, ειδικότερα δε για τον τρόπο με τον οποίο 
προβλήθηκε και μελετήθηκε στις σελίδες του ο λαϊκός πολιτισμός του νησιού, ώστε να 
αποτελεί πηγή για την επιστημονική κυπριακή λαογραφία. Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως 
σημαντικό περιοδικό του κυπριακού Ελληνισμού, το οποίο συνεχίζει να εκδίδεται, και του 
οποίου η συμβολή είναι μεγάλη στην πνευματική αλλά και στην εθνική συγκρότηση του 
Ελληνισμού της Μεγαλονήσου, και μάλιστα σε κρίσιμα χρόνια της ιστορικής και 
διαχρονικής πορείας και παρουσίας του. 
 
Αναφορές: Ν. Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 
(διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 138. 
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766.  «Αγιοβασιλιάτικα λαογραφικά», Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της 

Νάξου 17: 61 (2010), σ. 16-17. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται τα λαϊκά θρησκευτικά έθιμα και οι αντίστοιχες τελετουργίες της 
Πρωτοχρονιάς στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, οι αρχαίες ρίζες και καταβολές τους, οι 
δυτικότροπες επιδράσεις που δέχθηκαν καθώς και η τελική διαμόρφωσή τους στα αντίστοιχα 
έθιμα που σήμερα υφίστανται ζωντανά και λειτουργικά, στις εθιμικές εκδηλώσεις του λαού 
μας. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται κριτικά η λαογραφική φυσιογνωμία τόσο της 
Πρωταχρονιάς, όσο και της ιδιαιτέρως αγαπητής στο λαό προσωπικότητας του αγίου 
Βασιλείου, με τα βασικότερα από τα λαϊκά θρησκευτικά και λατρευτικά έθιμα που 
σχετίζονται μαζί τους. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 693. 

 
767.  «Ζητήματα λαογραφίας και μορφές λαϊκής θρησκευτικής 

συμπεριφοράς των Ελλήνων της Καππαδοκίας», Γρηγόριος ο 
Παλαμάς 93: 837 (2010), σ. 657-704. 

 
Περίληψη: Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία αλλά και ανέκδοτο υλικό από το Αρχείο του 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μελετώνται χαρακτηριστικές μορφές του λαϊού 
πολιτισμού, της παραδοσιακής καθημερινότητας και της λαϊκής θρησκευτικότητας των 
Ελλήνων της Καππαδοκίας, πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών, όσο δηλαδή ζούσαν στις 
πατρογονικές κοιτίδες του Γένους. Πρόκειται λοιπόν για μια προσέγγιση από τη σκοπιά της 
ιστορικής λαογραφίας, μέσα από την οποία μελετώνται επιμέρους φαινόμενα που 
προσδιορίζουν την καππαδοκική λαογραφία, κυρίως δε οι λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες 
και τα έθιμα του κύκλου του χρόνου, που συναπάρτιζαν την παραδοσιακή λαϊκή λατρεία των 
Καππαδοκών. 
 
Αναφορές: Αρχιμ. Βαρθολομαίος Ιατρίδης, Η θρησκευτικότητα των Καππαδοκών, Θεσσαλονίκη 2013 
(μεταπτ. διατρ.: ΑΠΘ / Θεολογική Σχολή), σ. 29 σημ. 13, σ. 30 σημ. 19, σ. 31 σημ. 21, 25, σ. 32 σημ. 
29, σ. 33 σημ. 33, 34, 35, σ. 35 σημ. 37. Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου 
εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. 
διατρ.: ΔΠΘ), σ. 138 σημ. 514. Καραντωνίου, Γάμος και γαμήλιες γυναικείες ενδυμασίες στη 
Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων (20ός - 21ος αι.). Ιωάννινα 2016 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), 
σ. 295. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – 
Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 3 W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur 
Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 361 σημ. 208, σ. 380-381 σημ. 294. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 84 σημ. 
234. 

 
768.  «Ακοιμήτων μονή», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική 

Εγκυκλοπαιδεία 2. Αθήνα 2011 [ στο εξής: ΜΟΧΕ 2], σ. 69.  
 

769.  «Άλας. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 95. 
 

770.  «Αλβίνα μάρτυς Λουγδούνου», ΜΟΧΕ 2, σ. 116. 
 

771.  «Αλεκτοροφωνία. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 119.  
 

772.  «Αλέκτωρ. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 119. 
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773.  «Αλέξανδρος Καντώνης. Μητροπολίτης Περιστερίου», ΜΟΧΕ 2, 

σ. 169. 
 

774.  «Αλέξανδρος ο Δερβίσης», ΜΟΧΕ 2, σ. 154. 
 

775.  «Αλέξανδρος ο Λυκούργος. Αρχιεπίσκοπος Σύρου, Τήνου και 
Μήλου», ΜΟΧΕ 2, σ. 165-166. 

 
Αναφορές: Μητροπολίτης Σάμου Ευσέβιος, «Δύο Σάμιοι Μητροπολίτες Σύρου και Τήνου. 
Αλέξανδρος Λυκούργος – Φιλάρετος Ιωαννίδης», Οιακοστροφίον. Τιμητικός τόμος Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σύρου - Τήνου κ. Δωροθέου Β΄ επί τη Δεκαετηρίδι της Αρχιερατείας αυτού (2001 – 2011). 
Αθήνα 2013, σ. 118 σημ. 9. 
 

776.  «Αλέξανδρος ο Δηλανάς. Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης», 
ΜΟΧΕ 2, σ. 167. 

 
777.  «Αλευρομαντεία», ΜΟΧΕ 2, σ. 186-187. 

 
778.  «Άλης», ΜΟΧΕ 2, σ. 191. 

 
779.  «Αλκυονίδες ημέρες», ΜΟΧΕ 2, σ. 199-200. 

 
780.  «Αλμυροκουλούρα ή Αρμυροκουλούρα», ΜΟΧΕ 2, σ. 211-212. 

 
781.  «Αλυπίου μονή στην Κωνσταντινούπολη», ΜΟΧΕ 2, σ. 222. 

 
782.  «Άλιωτος», ΜΟΧΕ 2, σ. 196. 

 
783.  «Αλώπηξ. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 228. 

 
784.  «Αμαρτωλός. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 242. 

 
785.  «Αμίλητο νερό», ΜΟΧΕ 2, σ. 267-268. 

 
786.  «Αμφιθαλής», ΜΟΧΕ 2, σ. 301-302. 

 
787.  «Αναγνωστόπουλος Βασίλειος», ΜΟΧΕ 2, σ. 325. 

 
788.  «Αναδεκτός. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 326-327. 

 
789.  «Ανάδοχος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 327. 

 
790.  «Ανάθεμα. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 329-330. 

 
791.  «Αναθήματα. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 331-332. 

 
792.  «Ανασκολοπισμός», ΜΟΧΕ 2, σ. 373. 
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793.  «Ανάργυροι Άγιοι, ναός Αθηνών», ΜΟΧΕ 2, σ. 368-369. 
 

794.  «Ανακάλημα», ΜΟΧΕ 2, σ. 332-333. 
 

795.  «Ανακομιδή οστών. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 335. 
 

796.  «Ανάληψη. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 344. 
 

797.  «Ανάμα. Οίνος θείας ευχαριστίας», ΜΟΧΕ 2, σ. 346. 
 

798.  «Αναστάσεως Ναός στα Ιεροσόλυμα», ΜΟΧΕ 2, σ. 374-381. 
 

799.  «Αλλασμένος ή Αλλαχτός», ΜΟΧΕ 2, σ. 201. 
 

800.  «Αμνομαντεία», ΜΟΧΕ 2, σ. 279. 
 

801.  «Άμπελος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 289. 
 

802.  «Αμπόδεμα», ΜΟΧΕ 2, σ. 290. 
 

803.  «Ανάργυροι άγιοι. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 363-364. 
 

804.  «Ανάστα ο Θεός. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 373. 
 

805.  «Ανάσταση. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 392-394. 
 

806.  «Ανθοστολισμοί. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 484. 
 

807.  «Άννα αγία. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 507-508. 
 

808.  «Ανδρέας ο Απόστολος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 2, σ. 433. 
 

809.  «Αγιορείτικα χειρόγραφα», Πρωτάτον 121 (2011), σ. 157-160. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζονται εδώ εκδόσεις σχετικές με τη μελέτη των αγιορείτικων 
χειρογράφων κωδίκων, που προβάλλουν και αξιοποιούν τον πλούτο των αγιορείτικων 
βιβλιοθηκών. Εξετάζονται τόσο το παρελθόν, όσο και οι προοπτικές της έρευνας αυτής και 
διατυπώνονται ορισμένες παρατηρήσεις για το περιεχόμενο και τη σημασία της, σχετικά με 
την πληρέστερη γνώση της ιστορίας και της προσφοράς του Αγίου Όρους και των μονών του 
στην Ορθοδοξία και το Γένος. Τα συγκεκριμένα μελετήματα αποτελούν πηγές και για την 
παραδοσιακή λαϊκή θρησκευτικότητα, δεδομένου του έντονου προσκυνηματικού ρεύματος 
προς τον Άθωνα και των επιδράσεων των αγιορειτών μοναχών στην ελληνική λαϊκή 
θρησκευτικότητα. 
 

810.  «Το περιοδικό Χοροστάσι και η ελληνική λαογραφία», Χοροστάσι 
33 (2010), σ. 22-23. 

 
Περίληψη: Στη μικρή αυτή μελέτη παρουσιάζονται και αποτιμώνται κριτικά οι κύριοι 
άξονες της προσφοράς του μικρού αλλά δραστήριου αυτού ελληνικού περιοδικού στο χώρο 
της ελληνικής λαογραφίας, με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των είκοσι χρόνων του 
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«Κέντρου Ελληνικού Χορού και Λαϊκού Πολιτισμού», που το εκδίδει. Επίσης διατυπώνονται 
ορισμένες προτάσεις για τη συνέχιση της παρουσίας του περιοδικού αυτού στα ελληνικά 
λαογραφικά πράγματα, δεδομένης της σημασίας του για την σύγχρονή μας ελληνική 
λαογραφική βιβλιογραφία και την εξέλιξή μας. 
 
Αναφορές: Κ. Σαχινίδης, «Εορτασμός για τα 20 χρόνια δράσης και προσφοράς του ‘Κέντρου 
Ελληνικού Χορού και Λαϊκού Πολιτισμού’», Χοροστάσι 33 (2010), σ. 12. 
 

811.  «Ιστορικά και λαογραφικά μαρτύρων και οσίων», 
Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της Νάξου 17: 62 (2011), σ. 16-17. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι περιπτώσεις ορισμένων μαρτύρων και οσίων της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, τόσο από άποψη ιστορική και αγιολογική, όσο και στο επίπεδο της λαϊκής 
λατρευτικής τιμής που συνδέεται με αυτούς, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, και εξάγονται 
ανάλογα συμπεράσματα για τη θέση τους, στο πλαίσιο της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. Ας σημειωθεί ότι η λατρεία των νεοφανών αγίων αποτελεί σημαντικό 
ζήτημα της σύγχρονής μας ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας, αφού μάλιστα τα τελευταία 
χρόνια αγιοκατατάσσονται όλο και περισσότεροι νεομάρτυρες, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη 
της λαϊκής λατρευτικής τους παράδοσης. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 693. 

 
812.  «Ο Κώδιξ της Ιεράς Μονής της Παναγίας των Πέντε Οσπιτίων 

Σάμου, της επιλεγομένης Μεγάλης Παναγίας», Γρηγόριος ο 
Παλαμάς 94: 838 (2011), σ. 1-49 και Γρηγόριος ο Παλαμάς 94: 839 
(2011), σ. 141-193 [σε συνεργασία με τον Παναγ. Τζουμέρκα]. 

 
Περίληψη: Στην εκτενή αυτή μελέτη δημοσιεύεται πλήρως, και μάλιστα σε δ’υο συνέχειες, 
και σχολιάζεται λεπτομερώς, με βάση την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία, το μόνο 
σωζόμενο απόσπασμα του Κώδικα της αρχαίας σαμιακής μονής της Παναγίας των Πέντε 
Οσπιτίων, που σήμερα είναι γνωστή ως Μεγάλη Παναγία, το οποίο βρίκεται σήμερα στα 
ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Σάμου. Πρόκειται για συμβολή τόσο στην ιστορία της μονής και την 
εκκλησιαστική ιστορία της Σάμου γενικότερα, και μάλιστα για ένα θέμα γύρω από το οποίο 
υπάρχει έλλειψη πηγών, όσο και στην μελέτη της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς των κατοίκων του νησιού, στην ιστορική της διάσταση. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 12 σημ. 3. Μελίτων Καράς, 
Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος Σάμος και προσωπικότητες 
αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία 
(1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών 
κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 265 σημ. 4, σ. 266 σημ. 9. 

 
813.  «Ιστορικά του Αλεξανδρινού Θρόνου», Πάνταινος 97: 1 (2011), σ. 

40-42. 
 

Περίληψη: Γίνεται συστηματική και κριτική αναδρομή στην περί το Πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας ιστορική βιβλιογραφία, και παρουσιάζεται εκτενώς το πρόσφατο σχετικό 
σύγγραμμα του Σπ. Καμαλάκη, σχετικά με την διαχρονική ιστορική θεώρηση του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής και της πνευματικής και ποιμαντικής 
προσφοράς του. Τα συγκεκριμένα μελετήματα αποτελούν πηγές και για την παραδοσιακή 
λαϊκή θρησκευτικότητα, δεδομένου του προσκυνηματικού ρεύματος προς την Αλεξάνδρεια 
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και των επιδράσεων των ποικίλων αλεξανδρινών επιδράσεων στην ελληνική λαϊκή 
θρησκευτικότητα. 
 
Κρίσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 123 (2011), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 334-335 σημ. 997. 

 
814.  «Πατριαρχικά εκδοτικά», Πάνταινος 97: 1 (2011), σ. 43-45. 

 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό γίνεται παρουσίαση και αποτίμηση του εκδοτικού έργου της 
πατριαρχείας της Α. Θ. Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. 
Θεοδώρου Β΄, διατυπώνονται δε απόψεις για τη συνέχιση και τον σχετικό προγραμματισμό 
αυτής της προσπάθειας, η οποία εμπλουτίζει σημαντικά την ιστορική αλλά και την 
φιλολογική και την θεολογική βιβλιογραφία μας. Τα συγκεκριμένα μελετήματα αποτελούν 
πηγές και για την παραδοσιακή λαϊκή θρησκευτικότητα, δεδομένου του προσκυνηματικού 
ρεύματος προς την Αλεξάνδρεια και των επιδράσεων των ποικίλων αλεξανδρινών 
επιδράσεων στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. 
 
Κρίσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 123 (2011), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 355 σημ. 1002. 

 
815.  «Ναός κάτω από το ναό: Πρακτικές της νεωτερικής ελληνικής 

αστικής λαϊκής θρησκευτικότητας», Κανίσκιον. Τιμητικός τόμος επί 
τη 10ετηρίδι (2001-2011) της Αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας 
κ. Εφραίμ. Ύδρα 2011, σ. 257-263. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται, από λαογραφική άποψη, η αστική πρακτική της 
οικοδόμησης πρώτα ενός υπογείου ναού, και κατόπιν ενός μεγαλύτερου υπερκείμενου, που 
αποτελεί και το κυρίως ναϊκό κτίσμα. Από τη διαχείριση και τη λειτουργία των δύο 
επάλληλων ναών προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα ζητήματα σύγχρονης και νεωτερικής 
αστικής θρησκευτικής λαογραφίας, που στην ελληνική βιβλιογραφία δεν είχαν μέχρι σήμερα 
επισημανθεί και μελετηθεί. Το κενό αυτό προσπαθεί να καλύψει και η παρούσα μελέτη, ως 
προσπάθεια επισήμανσης των πρακτικών της νεωτερικής ελληνικής αστικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 
 
Αναφορές: Γ. Χ. Κούζας, Οι ζητιάνοι στον αστικό χώρο. Μελέτη μιας περιθωριακής ομάδας στο Δήμο 
Περιστερίου. Λαογραφική εξέταση. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 455 σημ. 1378, σ. 516. Γαρ. Γ. 
Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών 
στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 967. Γ. Χ. Κούζας, Η επαιτεία 
στην πόλη. Μορφές οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης – ταυτότητες. Αθήνα 2017, σ. 744 σημ. 1131, 
σ. 745 σημ. 1132, σ. 897. 

 
816.  «Μετέωρη αγάπη. Μελοποιημένη ποίηση του Άρη 

Χαραλαμπάκη», Μεθόριος 40 (2011), σ. 35-36. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται εδώ οι εκτελέσεις μελοποιημένης ποίησης του Σαμιώτη ποιητή 
Άρη Χαραλαμπάκη, και οι αντίστοιχες ποιητικές συλλογές, και διατυπώνονται απόψεις για 
την οργάνωση των σαμιακών σπουδών και την αντίστοιχη πρόοδο των σαμιακών γραμμάτων 
γενικότερα, ειδικότερα δε για τους Σαμιώτες ποιητές. Ο συγκεκριμένος δημιουργός αποτελεί 
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χαρακτηριστικό εκπρόσωπο μιας γενιάς σύγχρονων Σαμίων ποιητών και λογοτεχνών, με 
σημαντικές επιδόσεις και διακρίσεις στο ελληνικό λογοτεχνικό στερέωμα. 

 
817.  «Αλεξανδρινά Οφφίκια», Κιβωτός Φιλίας. Τιμητικός τόμος για τον 

καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο. Die Arche der Freundschaft. 
Festschrift für Professor Dr. Theodor J. Panagopoulos. Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη 2011, σ. 27-38. 

 
Περίληψη: Γίνεται γενική αναφορά στον θεσμό των Αρχόντων Οφφικιάλων του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, καθώς και στους μέχρι σήμερα 
Οφφικίαλους του Θρόνου. Παραλλήλως επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες και ο ξεχωριστός 
χαρακτήρας των Αλεξανδρινών Οφφικίων, με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει δώσει στον 
θεσμό ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. 
Θεόδωρος Β΄. Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται μια σημαντική πτυχή της σύγχρονής μας 
αλεξανδρινής εκκλησιαστικής παράδοσης, η οποία συνεχίζει παλαιές πνευματικές και 
ιστορικές καταβολές του Αλεξανδρινού Θρόνου. 
 
Κρίσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 127 (Οκτώβριος 2011), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 14 σημ. 1, σ. 17-18 σημ. 7, σ. 308 σημ. 989, σ. 402 σημ. 1057.   
 

818.  «Ζώα που μίλησαν με τον Θεό. Ελληνικές λαϊκές θρησκευτικές 
παραδόσεις», στον τόμο Άννα Α. Λυδάκη – Γιάννης Ν. Μπασκόζος 
(επιμ.), Περί Ζώων. Με λογική και συναίσθημα. Αθήνα 2011, σ. 268-
275. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται ελληνικές λαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις στις 
οποίες πρωταγωνιστούν ζώα, ή που αναφέρονται σε ζώα, τα οποία γίνονται αποδέκτες 
θεόσταλτων μηνυμάτων, μεταβιβάζουν στους ανθρώπους το θείο θέλημα, πρωταγωνιστούν 
στις θαυματουργικές ευρέσεις εικόνων και ιερών λειψάνων κ.λπ. Μέσα από τις παραδόσεις 
αυτές ανιχνεύεται ο «ιερός» ρόλος που ο λαός μας αποδίδει στα ζώα, ως μια μορφή 
παραδοσιακής οικολογικής συνείδησης, δεδομένου ότι τα ζώα για το λαϊκό άνθρωπο ήταν 
καθημερινοί σύντροφοι, συνεργοί και συμπαραστάτες, γι’ αυτό και συχνή ήταν η 
τελετουργική έκφραση του σεβασμού του προς αυτά, στα πλαίσια του συστήματος της 
παραδοσιακής λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Αναφορές: Αικ. Πανουτσοπούλου, Οι ζωόμορφοι ήρωες στον λαϊκό πολιτισμό, στις παιδικές 
παραστάσεις και στην πολιτισμική βιομηχανία. Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 123. 

 
819.  «Ο Πανάγιος Τάφος στη λαϊκή θρησκευτική παράδοση του 

Γένους», Δωδεκάνησος. Επίσημον Δελτίον των εν Δωδεκανήσω 
Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου 2: 4 (2010), σ. 17-32. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ οι πράξεις, οι νοοτροπίες και οι συμπεριφορές της 
παραδοσιακής θρησκευτικής ζωής των Ελλήνων, που σχετίζονται με τον Πανάγιο Τάφο, στα 
Ιεροσόλυμα, αλλά και με τη διαδικασία του προσκυνήματος, το «χατζηλίκι». Πρόκειται για 
μορφές εκδήλωσης της λαϊκής θρησκευτικότητας, που άφησαν έντονα τα σημάδια τους στην 
θρησκευτικότητα του Γένους, και οι οποίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση μέχρι και τις 
μέρες μας. Πρόκειται λοιπόν για μια προσέγγιση από τη σκοπιά της ιστορικής λαογραφίας, 
μέσα από την οποία μελετώνται επιμέρους φαινόμενα που προσδιορίζουν την ελληνική 
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θρησκευτική λαογραφία, κυρίως δε οι λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες και τα έθιμα, που 
συναπάρτιζαν την παραδοσιακή λαϊκή λατρεία και την προσκυνηματική θεωρία του Γένους. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 967. 
 

820.  «Ο λαϊκός πολιτισμός της Θράκης. Λαογραφικές επισημάνσεις», 
στον τόμο Αθ. Αγγελόπουλος (επιμ.), Θράκη. Ιστορία – Πολιτισμός – 
Τέχνη 2. Παιδεία – Λαογραφία – Τέχνη. Θεσσαλονίκη 2011, σ. 127-
157.  

 
Περίληψη: Γίνεται περιληπτική αναφορά στις κυριότερες μορφές της θρακικής λαογραφίας, 
κατά τις κατηγορίες των λαογραφικών φαινομένων, με επίκεντρο κυρίως τον λαϊκό 
πολιτισμό όπως αυτός υπάρχει στο νομό της Ξάνθης, με στόχο την ουσιαστική γνωριμία του 
αναγνώστη με τα κυριότερα γνωρίσματα και τις σημαντικότερες εκφράσεις του θρακικού 
λαϊκού πολιτισμού, ευρύτερα. Επίσης αναφέρεται και η περίπτωση του αγίου Γεωργίου της 
Δρυμιάς Ξάνθης, ως ενδιαφέρουσα περίπτωση νέας θρακικής αγιολατρίας. Έτσι, με βάση τη 
σχετική βιβλιογραφία μελετώνται χαρακτηριστικές πτυχές της θρακικής λαογραφίας, και ο 
βασικός χαρακτήρας του σύγχρονού μας λαϊκού πολιτισμού της ελληνικής Θράκης. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 967. 
Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – 
Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 
2017, σ. 128 σημ. 25. Ath. Karanika, Yunanistan Trakya’si Bizans ve Post Bizans Dönemi 
Bibliyografyasi. Edirne 2017 (μεταπτ. διατρ.: Görsel Kültür Anabilim Dalı / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 
Trakya Üniversitesi), σ. 2. 

 
821.  «Αντικείμενα και λαϊκά λογοτεχνήματα σχετιζόμενα με την 

ελληνική λαϊκή λατρεία», Χοροστάσι 34 (2011), σ. 11-13, 19. 
 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ ορισμένα αντικείμενα και αναφορές σε λαϊκά λογοτεχνήματα, 
οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την μελέτη της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς του λαού μας, ως συμβολή στην προσπάθεια αποτύπωσης και 
μελέτης της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας, που απασχολεί όλο και περισσότερο τη 
σχετική ελληνική επιστημονική βιωλιογραφία. Πρόκειται για όψεις της ελληνικής 
θρησκευτικής λαογραφίας, απολύτως χαρακτηριστικές για την αποτύπωση και μελέτη της 
ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας και των βασικότερων εκδηλώσεών της. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 809 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή 
θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: 
ΔΠΘ), σ. 371. 
 

822.  «Αντίδωρο. Λαογραφία», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική 
Εγκυκλοπαιδεία 3. Αθήνα 2011 [στο εξής: ΜΟΧΕ 3], σ. 8-9. 

 
823.  «Αντίχαρη. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 50. 

 
824.  «Αντώνιος ο Μέγας. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 69. 

 
825.  «Άξιος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 101-102. 
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826.  «Απαρχή ή Απαρχές. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 115. 

 
827.  «Αποδιοπομπαίος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 133-134. 

 
828.  «Απόδοση εορτής. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 135. 

 
829.  «Απόκρεως. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 155-156. 

 
830.  «Απολύω. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 175. 

 
831.  «Απόστολοι. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 188-189. 

 
832.  «Απονιψίδια», ΜΟΧΕ 3, σ. 177. 

 
833.  «Αντίχριστος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 53-54. 

 
834.  «Ανυπόδητος πορεία. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 88. 

 
835.  «Απήγανος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 122. 

 
836.  «Αποτυπώματα. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 203. 

 
837.  «Αποτρόπαιο. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 203. 

 
838.  «Απουσία λειψάνων αγίου. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 203-204. 

 
839.  «Αποφράδες μέρες. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 207-208. 

 
840.  «Άρνα. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 312-313. 

 
841.  «Αχασβερός. Ο ‘Περιπλανώμενος Ιουδαίος’. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 

3, σ. 467. 
 

842.  «Άψινθος», ΜΟΧΕ 3, σ. 477. 
 

843.  «Βαϊοφόρος Κυριακή. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 490-491. 
 

844.  «Βαΐτικα. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 491-492. 
 

845.  «Βαρβάρα αγία. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 520. 
 

846.  «Βάπτισμα. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 3, σ. 514-516. 
 

847.  «Το περιοδικό Σαμιακές Μελέτες και οι σαμιακές σπουδές. 
Αναφορά στην ιστορία και τη φυσιογνωμία ενός τοπικού 
επιστημονικού περιοδικού», Σαμιακές Μελέτες 9 (2009-2010). 
Ευρετήριο των τόμων 1 - 8 (1993-2008), σ. 7-13. 
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Περίληψη: Στο επίτομο αυτό ευρετήριο του περιοδικού «Σαμιακές Μελέτες», που 
συντάχθηκε από τον Άλκη Δημητρίου, προτάσσεται ειδικό κείμενο που επεξηγεί και 
παρουσιάζει τη φιλοσοφία, το σκοπό, την διαδικασία και το περιεχόμενο της έκδοσης του 
περιοδικού αυτού, που προωθεί τις σαμιακές σπουδές και αποτελεί δείγμα ελληνικού τοπικού 
επιστημονικού περιοδικού. Γίνεται εκτενής αναφορά στα περιεχόμενα και το επιστημονικό 
και εκδοτικό σχέδιο που βρίσκεται πίσω από τη συγκεκριμένη έκδοση, και εισάγεται ο 
αναγνώστης στις μεθοδολογικές αρχές της σύνταξης του ευρετηρίου αυτού. Πρόκειται για 
έργο υποδομής για τις σαμιακές σπουδές, που βρίσκονται, όπως έχει προαναφερθεί, σε 
σημαντική πρόοδο. 
 

848.  «Η αποδελτίωση του σαμιακού τύπου και οι σαμιακές σπουδές», 
στον τόμο Αλκ. Ν. Δημητρίου, Όψεις της νεότερης ιστορίας της 
Σάμου μέσα από το σαμιακό τύπο (1895 έως 1941). Αθήνα 2011, σ. 9-
10. 

 
Περίληψη: Στο σύντομο αυτό κείμενο παρουσιάζεται το πρόγραμμα της αποδελτίωσης του 
σαμιακού τύπου από το 1895 ως το 1941, οι στόχοι και οι αρχές του, αλλά και τα 
αποτελέσματά του, που δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο. Κυρίως δε τοποθετείται το όλο 
ερευνητικό εγχείρημα στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, όπου ανήκει και εντός του 
οποίου αποκτά ιδιαίτερο επιστημονικό νόημα η πραγμάτωσή του. Ο τύπος αποτελεί 
σημαντικότατη πηγή για την σαμιακή ιστορία και τον πολιτισμό ως και τα μέσα του 20ού 
αιώνα, και η πραγματικότητα αυτή αναδεικνύεται στο παρόν κείμενο, που προλογίζει την 
σχετική αποδελτίωση και την έντυπη παρουσίασή της. 

 
849.  «Βασιλικός (φυτό)», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική 

Εγκυκλοπαιδεία 4. Αθήνα 2011 [στο εξής: ΜΟΧΕ 4], σ. 74-75. 
 

850.  «Βασκανία. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 4, σ. 77-78. 
 

851.  «Βηθλεέμ. Γεννήσεως ναός», ΜΟΧΕ 4, σ. 161-168. 
 

852.  «Βηθλεέμ. Γεννήσεως σπήλαιον», ΜΟΧΕ 4, σ. 168-170. 
 

853.  «Βλασφημία. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 4, σ. 234. 
 

854.  «Βρεξούδια. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 4, σ. 289-290. 
 

855.  «Βρικόλακας. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 4, σ. 292. 
 

856.  «Βροχή. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 4, σ. 293-294. 
 

857.  «Βυζαντινή Λαογραφία και η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο», 
ΜΟΧΕ 4, σ. 471-472. 

 
858.  «Τα πτωχοπροδρομικά ποιήματα και η σύγχρονή μας 

καθημερινότητα», Παριανά 122 (2011), σ. 361-362. 
 
Περίληψη: Εξετάζονται τα πτωχοπροδρομικά ποιήματα, με βάση πρόσφατη σχετική μελέτη 
του Γ. Πετρόπουλου, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για τις πτυχές της καθημερινότητας 
του Γένους μας, που διαχρονικά προβάλλονται μέσα στα δημώδη αυτά δημιουργήματα της 
βυζαντινής περιόδου, που παρουσιάζουν και μεγάλο λαογραφικό ενδιαφέρον. Η ανίχνευση 
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λαογραφικών στοιχείων στα κείμενα αυτά συμβάλλει στη μελέτη μιας ιστορικής λαογραφίας, 
που αναδεικνύει την ιστορικότητα των επιμέρους μορφών της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, 
μέσα από την σχετική φιλολογική έρευνα. 
 

859.  «Μορφές νεομαρτύρων», Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της Νάξου 
17: 63 (2011), σ. 16-17. 

 
Περίληψη: Μελετώνται ορισμένες περιπτώσεις νεομαρτύρων, από την οπτική τόσο της 
αγιολογίας, όσο και της λαογραφίας, με την έννοια της μελέτης της λαϊκής θρησκευτικότητας 
και της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς. Μέσα από τα παραδείγματα αυτά 
προβάλλουν ορισμένες περιπτώσεις νεομαρτύρων που έχουν εισέλθει στη λαϊκή λατρεία του 
λαού μας, ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις νεοελληνικής λαϊκής λατρείας νεοφανών αγίων. 
Πρόκειται για περιπτώσεις μεταστοιχείωσης και μετασχηματισμού παλαιοτέρων μορφών, 
που προσαρμοσμένες στην σύγχρονη πραγματικότητα αποτελούν τον κύριο χαρακτήρα της 
σχετικής με τους νεομάρτυρες σύγχρονης ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 693. 

 
860.  «Όψεις της καθημερινής ζωής του 12ου αιώνα στη Θράκη με βάση 

το τυπικό της μονής της Κοσμοσώτειρας», Byzantinische 
Forschungen. Internationale Zeitschrift für Byzantinistik 30 (2001). 
Ch. Bakirtzis – N. Zekos – X. Moniaros (eds.), 4th International 
Symposium on Thracian Studies. Byzantine Thrace: Evidence and 
Remains (Komotini, 18-22 April 2007). Proceedings, σ. 203-243. 

 
Περίληψη: Με βάση σχετικές αναφορές του τυπικού της μονής της Παναγίας της 
Κοσμοσώτειρας, στις Φέρες του Έβρου, εξετάζονται ορισμένες μορφές της βυζαντινής 
λαογραφίας της Θράκης, που αποτελούν σημαντικές μαορτυρίες και για την καθημερινή ζωή 
κατά τον 12ο αιώνα, γενικότερα. Οι αναφορές αυτές εξετάζονται με βάση τις πηγές και την 
υπάρχουσα βιβλιογραφία συγκριτικά, και σε αντιπαράθεση προς ανάλογα δεδομένα του 
μεταβυζαντινού και σύγχρονου ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, ώστε να καταφανούν τυχόν 
πολιτισμικές ταυτότητες και ετερότητες, οι οποίες προκύπτουν από τη μελέτη αυτή. 
Πρόκειται για μια μελέτη ιστορικής λαογραφίας, στην οποία αναδεικνύονται συνέχειες και 
ασυνέχειες του νεοελληνικού λαϊκού πολιτισμού, με βάση ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 
βυζαντινό κείμενο. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο www. 
laographiki. gr. 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 130-131 σημ. 45. 
 

861.  «Αγιορείτικη λαογραφία και βίοι Αγιορειτών Πατέρων (19ος - 20ός 
αι.)», Γρηγόριος ο Παλαμάς 840: 94 (2011), σ. 281-301. 

 
Περίληψη: Με βάση τους βίους νεωτέρων αγιορειτών πατέρων, αποδελτιώνονται και 
μελετώνται ποικίλα στοιχεία της καθημερινής ζωής στο Άγιον Όρος, που αποτελούν πτυχές 
της μοναστικής λαογραφίας. Λεπτομέρειες του υλικού αλλά και του πνευματικού και του 
λατρευτικού βίου, μαζί με παραδόσεις και αφηγήσεις συνθέτουν το υλικό της μελέτης αυτής, 
που αξιοποιεί ένα πλούσιο υλικό, το οποίο δεν έχει ακόμη μελετήσει συστηματικά η 
επιστήμη της λαογραφίας, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει, καθώς συνδυάζει 
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τόσο βυζαντινά και μετεβυζαντινά, όσο και νεώτερα και νεωτερικά στοιχεία, με κοινό 
πάντοτε στόχο την προβολή στο λαό της αγιορείτικης μοναστικής πνευματικότητας. 
 
Κρίσεις: Θεολογία 82: 3 (2011), σ. 369 [Νικ. Ασπρούλης] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
862.  «ბერძნული ხალხური ღვთისმსახურების აღმოსავლეთსა და 

დასავლეთს შორის : საკითხები კულტურული დიალოგის 
რელიგიური ფოლკლორი», საერთაშორისო კონფერენცია 
«ბერძნული ცივილიზაცია და კულტურული დიალოგი» - 
International Conference «Greek Civilization and Dialogue between 
Cultures». თბილისი - Tbilisi 2011, σ. 1-7. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται περιπτώσεις επιδράσεων της αρχαίας ελληνικής 
λαϊκής λατρείας, αλλά και λατρευτικών και τελετουργικών δεδομένων από την Ανατολή και 
τη Δύση, από προχριστιανικά στοιχεία και από μορφές της ρωμαιοκαθολικής λαϊκής 
λατρείας στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και στη θρησκευτική λαογραφία των 
Ελλήνων Ορθοδόξων. Εξετάζονται επίσης περιπτώσεις αλληλεπιδράσεων μεταξύ ορθόδοξης 
χριστιανικής και μουσουλμανικής λαϊκής λατρείας, όπως κατά κανόνα παρατηρούνται στον 
μικρασιατικό και τον βορειοελλαδικό χώρο, και εξάγονται συμπεράσματα για την 
διαπολιτισμική διάσταση της θρησκευτικής λαογραφίας. 

 
863.  «Αισώπεια μυθολογούμενα», Χοροστάσι 35 (2011), σ. 12-13. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες πτυχές της ζωής του Αισώπου και του μυθολογικού 
έργου που του αποδίδεται, σε σχέση με την λαϊκή μυθολογική παράδοση της εποχής του και 
την αντίστοιχη νεοελληνική λαϊκή παράδοση, στο πεδίο του έντεχνου αφηγηματικού λόγου, 
και εξάγονται σχετικά συμπεράσματα. Πολλές ελληνικές και ξένες λαϊκές αφηγήσεις 
ανάγονται στους αισώπειους μύθους, δεδομένης της μεγάλης διάδοσης των κειμένων αυτών 
στην γραπτή και στην προφορική παράδοση διαφόρων λαών, ώστε η λαογραφική μελέτη 
τους να είναι θεμελιώδους σημασίας για τη σπουδή του ελληνικού έντεχνου λαϊκού λόγου. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 810 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 

 
864.  «Ιστορικά της αλεξανδρινής εκπαίδευσης», Πάνταινος 103: 3 

(2011), σ. 208-209. 
 

Περίληψη: Με βάση μια μελέτη για το Αβερώφειο Γυμνάσιο Αλεξανδρείας διατυπώνονται 
παρατηρήσεις για την ελληνική εκπαίδευση στον Αιγυπτιώτη, και ειδικότερα στον 
Αλεξανδρινό, Ελληνισμό, τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας 
και Πάσης Αφρικής και τη σημερινή κατάσταση της εκπαίδευσης στην Αλεξάνδρεια και το 
Κάϊρο, σε σχέση πάντοτε προς την ύπαρξη της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας. Πρόκειται για 
την ανάδειξη μιας σημαντικής πτυχής της δράσης και παρουσίας του Αιγυπτιώτη 
Ελληνισμού, και μάλιστα κατά την περίοδο της ακμής του, με ενδιαφέρον τόσο για την 
ιστορία, όσο και για την μελέτη της παραδοσιακής καθημερινότητας του ομογενειακού 
Ελληνισμού. 

 
865.  «Συμβολή στην ιστορία μιας οικογένειας της Σάμου», Erytheia. 

Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 32 (2011), σ. 321-337. 
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Περίληψη: Εξετάζεται η διαχρονική πορεία μιας οικογένειας της Σάμου από τον 18ο ως τον 
20ό αιώνα. Πρόκειται για οικογένεια της οποίας οι εκπρόσωποι πρωταγωνίστησαν σε 
διάφορα σημαντικά γεγονότα της σαμιακής ιστορίας. Με τον τρόπο αυτό, καθώς γίνεται 
πλήρης επιστημονική αξιοποίηση των υπαρχόντων βιβλιογραφικών αναφορών και 
αρχειακών πηγών, προστίθεται μια συμβολή στη σαμιακή προσωπογραφία, αλλά και 
διερευνώνται και συμπληρώνονται ορισμένα από τα γεγονότα της τοπικής σαμιακής 
ιστορίας, στο κρίσιμο για την ευρύτερη περιοχή διάστημα της εποχής στην οποία η μελέτη 
αναφέρεται. 

 
866.  «Το Αγιοταφίτικο Μετόχι της Αθήνας», στον τόμο Σ. Γ. 

Φιλιππότης (εκδ.), Αθηναϊκό Ημερολόγιο 23 (2012), σ. 168-176. 
 

Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται τα σχετικά με την ίδρυση, τη διαχρονική πορεία 
και την σημερινή παρουσία του Αγιοταφίτικου Μετοχίου της Αθήνας, στην Πλάκα, που 
τιμάται επ’ ονόματι των αγίων Αναργύρων. Πρόκειται για το μετόχι του Παναγίου Τάφου 
στην Αθήνα, δια του οποίου αντιπροσωπεύεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην Εκκλησία 
της Ελλάδος και στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, και μέσω του οποίου ασκείται η 
σχετική εκκλησιαστική πολιτική στις μέρες μας, αλλά και οργανώνεται το έργο της στήριξης 
της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας, που στις μέρες μας έχει ιδιαίτερη θρησκευτική και εθνική 
αξία. 
 
Αναφορές: Ν. Αλιπράντης, «Τα Ημερολόγια Φιλιππότη», Παριανά 124 (2012), σ. 145. 

 
867.  «Αγιορειτικά τεχνουργήματα», Πρωτάτον 124 (2011), σ. 296-299. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται κριτικά οι μελέτες για την αρχιτεκτονική παράδοση και 
συνέχεια της μονής Βατοπεδίου, για τις φορητές εικόνες της μονής Καρακάλλου και για τα 
έργα μνημειακής εντοίχιας ζωγραφικής στο Άγιον Όρος από τον 10ο ως τον 17ο αιώνα, που 
έχει εκδοθεί με τη μορφή επίτομου ευρετηρίου. Μέσα από τις μελέτες αυτές, καθεμιά από τις 
οποίες προέρχεται από ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα, διατυπώνονται παρατηρήσεις για την 
πρόοδο της μελέτης των έργων θρησκευτικής τέχνης που διαφυλάσσονται σήμερα στο Άγιον 
Όρος, αλλά και για τη σχέση υλικού κόσμου και πνευματικότητας στην αγιορείτικη 
παράδοση και ζωή. Τα συγκεκριμένα μελετήματα αποτελούν πηγές και για την παραδοσιακή 
λαϊκή θρησκευτικότητα, δεδομένου του έντονου προσκυνηματικού ρεύματος προς τον 
Άθωνα και των επιδράσεων των αγιορειτών μοναχών στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. 
 

868.  «Σαμιακής μνημοσύνης απάνθισμα», Μεθόριος 42 (2011), σ. 53-55. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά μια ανθολογία αναμνήσεων και απομνημονευμάτων από 
την Σάμο, που χρονολογούνται στη δεκαετία του ’40, και μέσα από τις οποίες περνά όλη η 
ιστορία και η παράδοση του νησιού, κατά την κρίσιμη, οριακή και μεταβατική αυτή ιστορική 
περίοδο. Με την ευκαιρία δε αυτή διατυπώνονται σκέψεις για την καταγραφή, την 
επιστημονική χρήση και την αξιοποίηση της προφορικής ιστορικής μνήμης στη σαμιακή 
ιστοριογραφία. Τα συγκεκριμένα μελετήματα αποτελούν πηγές και για την παραδοσιακή 
λαϊκή καθημερινότητα, δεδομένου του χαρακτήρα της λογοτεχνικής ή αφηγηματικής 
αναπαράστασης και αποτύπωσης της προφορικής ιστορίας. 
 

869.  «Ο Δημήτριος Β. Οικονομίδης (1909-2010) και η ελληνική λαϊκή 
παράδοση», στον τόμο Στρ. Φιλιππότης (επιμ.), Ημερολόγιο του 
Αρχιπελάγους 14 (2012). Αθήνα 2012, σ. 141-145. 
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Περίληψη: Πρόκειται για μια αποτίμηση της ζωής και του έργου του καθηγητή Λαογραφίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριου Οικονομίδη, όπου εκτίθενται τα βιογραφικά και 
εργογραφικά στοιχεία του και διατυπώνονται κρίσεις και εκτιμήσεις για την γενικότερη 
προσφορά του στην επιστήμη της λαογραφίας και στην ανάπτυξη των λαογραφικών 
σπουδών στον τόπο μας. Ο Οικονομίδης υπήρξε εκπρόσωπος της παλαιάς παράδοσης της 
ελληνικής ακαδημαϊκής λαογραφίας, με σημαντικό έργο, όπου ωστόσο παρουσιάζονται και 
ορισμένα νεωτερικά στοιχεία, τα οποία επισημαίνουν και το μέγεθος της επιστημονικής 
προσφοράς του. 
 
Αναφορές: Ν. Αλιπράντης, «Τα Ημερολόγια Φιλιππότη», Παριανά 124 (2012), σ. 145. Ι. Κ. 
Τουμπακάρης, «Βιβλία ναξιακού ενδιαφέροντος», Ναξιακά Γράμματα 2 (2012), σ. 101. 
 

870.  «Η ένωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με το ελληνικό 
κράτος (1912): εκατοστή εθνική επέτειος», στο Ιερά Μητρόπολις 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών, Ημερολόγιο του σωτηρίου έτους 1912. 
Αφιερωμένο στην 100ή επέτειο (1912-2012) της ενώσεως των νησιών 
μας με το ελληνικό κράτος. Σάμος 2012, σ. 30-48. 

 
Περίληψη: Με βάση ανέκδοτες αρχειακές πηγές και τη σχετική βιβλιογραφία 
παρουσιάζονται εδώ τα γεγονότα που οδήγησαν στην ένωση της Σάμου και της Ικαρίας με το 
ελληνικό κράτος, το 1912, τα μετά την ένωση αλλά και οι συνέπειες αυτών των εξελίξεων 
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή των νησιών αυτών, που ουσιαστικά 
λειτούργησαν ως προϋποθέσεις για την μετέπειτα εξέλιξή τους και την διαμόρφωση της 
σημερινής πολιτισμικής φυσιογνωμίας τους. Η αποτύπωση των συμπερασμάτων αυτών έχει 
σημασία τός για την μελέτη της ιστορίας, όσο και για την σπουδή της παραδοσιακής 
καθημερινότητας των κατοίκων των νησιών αυτών. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 3812 (23 Ιανουαρίου 2012), σ. 3 [Γερ. Κοσμάτος] 

 
871.  «Τα οφφίκια λαϊκών του Αλεξανδρινού Θρόνου και η Αδελφότητα 

Οφφικιάλων ‘Ο Απόστολος Μάρκος’», στον τόμο Σπυρίδων Θ. 
Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 307-376. 

 
Περίληψη: Γίνεται γενική αναφορά στον θεσμό των Αρχόντων Οφφικιάλων του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, καθώς και στους μέχρι σήμερα 
Οφφικίαλους του Θρόνου. Παραλλήλως επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες και ο ξεχωριστός 
χαρακτήρας των Αλεξανδρινών Οφφικίων, με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει δώσει στον 
θεσμό ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. 
Θεόδωρος Β΄, και οι συναφείς δραστηριότητες των Οφφικιάλων του Αλεξανδρινού Θρόνου 
σχετικά με διοικητικά ζητήματα, τη ζωή της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, την θρονική εορτή 
του Πατριαρχείου, την Αλεξανδρινή Πατριαρχική Βιβλιοθήκη και την ανάδειξη της τιμής 
των Αλεξανδρινών αγίων.  
 
Κρίσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 141 (Ιανουάριος 2013), σ. 30 [Παν. Ριζόπουλος] 
 
Αναφορές: Ευθ. Σουλογιάννης, «Σύμμεικτα ιστορίας Ελληνισμού Αιγύπτου και Αφρικής 46. 
Λογιοσύνη και επιστημοσύνη στη μακραίωνη ιστορία της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας», 
Ανάλεκτα. Εκδόσεις του Ινστιτούτου των Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης 
Αλεξανδρείας 11 (2011), σ. 19. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως Διονύσιος, «Βιβλιοκρισία», 
Πάνταινος 103: 1 (2012), σ. 38. 
 



 573 

872.  «Ζητήματα ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας», Χοροστάσι 36 
(2011), σ. 9, 15. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την παραδοσιακή 
θρησκευτική συμπεριφορά και την εθιμική ζωή του ελληνικού λαού, και εξάγονται 
συμπεράσματα για την εν γένει πορεία της θρησκευτικής λαογραφίας στη χώρα μας, με βάση 
τα αναφερόμενα παραδείγματα, όπως τα αναστενάρια και η σημερινή εθιμική υπόστασή 
τους. Τα συγκεκριμένα μελετήματα αποτελούν πηγές για την παραδοσιακή λαϊκή 
θρησκευτικότητα, δεδομένου του έντονου επιστημονικού ενδιαφέροντος για τα σχετικά 
ζητήματα, και των επιδράσεων των νεωτερικών μορφών στην ελληνική λαϊκή 
θρησκευτικότητα, όπως παρατηρείται και στην διεθνή σχετική βιβλιογραφία. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 810 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 967. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 371. 

 
873.  «Γάμος. Λαογραφία», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική 

Εγκυκλοπαιδεία 5. Αθήνα 2012 [στο εξής: ΜΟΧΕ 5], σ. 34-37. 
 

874.  «Γεράσιμος όσιος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 5, σ. 86. 
 

875.  «Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 5, σ. 148-149. 
 

876.  «Γείτονας. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 5, σ. 45. 
 

877.  «Γεωργίου αγίου πατριαρχικός ναός (Κωνσταντινούπολη)», 
ΜΟΧΕ 5, σ. 188-192. 

 
878.  «Γοργόνα», ΜΟΧΕ 5, σ. 315. 

 
879.  «Δαίμων», ΜΟΧΕ 5, σ. 492-493. 

 
880.  «Ð²ÚºðÀ ê²ØàêàôØ», ²Ù»ÝáõÝ î³ñ»·Çñù (2012), σ. 1-9. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η εγκατάσταση των Αρμενίων στη Σάμο, κατά τα 
τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, κυρίως δε μετά την καταστροφή της Σμύρνης, 
το 1922. Αναφέρονται ονομαστικά οι οικογένειες των Αρμενίων της Σάμου, με τα 
επαγγέλματά τους και παρακολουθείται η τύχη τους ως τις αρχές του 21ου αιώνα, οπότε και η 
μικρή αυτή κοινότητα έσβησε λόγω της βιολογικής φθοράς και του θανάτου των μελών της. 
Τέλος, εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι Αρμένιοι της Σάμου, κυρίως μέσω των 
σχέσεών τους με την Ορθόδοξη Εκκλησία του νησιού, ενσωματώθηκαν πλήρως στο τοπικό 
πολιτισμικό σύστημα, το οποίο αποτέλεσε βασικό σημείο της ταυτότητάς τους. 
 
Σημείωση: Η μελέτη, με ορισμένες αλλαγές και με την προσθήκη βιβλιογραφίας, δημοσιεύθηκε 
με τον τίτλο «Ð²ÚºðÀ ê²ØàêàôØ. Ð²ÚÎ²Î²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ ä²îØ²Î²Ü ÀÜÂ²òøÀ ÐàôÜ²Î²Ü 
ÎÔ¼ÆÜºðÆò ØºÎàôØ», βλ. αρ. 920, στα ελληνικά, βλ. αρ. 882 και στα αγγλικά, βλ. αρ. 956. 
 

881.  «Αιγυπτιώτης ευεργετισμός», Πάνταινος 102: 6 (2011), σ. 444-447. 
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Περίληψη: Με βάση το σχετικό βιβλίο του Σπ. Καμαλάκη διατυπώνονται παρατηρήσεις για 
το ρόλο και τη δυναμική των Αιγυπτιωτών ευεργετών, αλλά και για το έργο τους τόσο στα 
πλαίσια των ελληνικών κοινοτήτων της Αιγύπτου, όσο και σε πανεθνικό επίπεδο, και 
εξετάζονται ορισμένες γενικές αρχές για τη μελέτη των σπουδαίων αυτών ευργετών του 
Γένους. Πρόκειται, όπως και με άλλη ευκαιρία σημειώθηκε, για την ανάδειξη μιας 
σημαντικής πτυχής της δράσης και παρουσίας του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, και μάλιστα 
κατά την περίοδο της ακμής του, με ενδιαφέρον τόσο για την ιστορία, όσο και για την μελέτη 
της παραδοσιακής καθημερινότητας του ομογενειακού Ελληνισμού. 
 

882.  «Ο λαϊκότροπος ποιητής Λουκάς Χατζής από τα Χώστια 
Βοιωτίας και το έργο του»,  Παρνασσός 52 (2010), σ. 355-372. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ η ζωή και το έργο ενός σύγχρονου λαϊκότροπου ποιητή της 
Βοιωτίας. Συγκεκριμένα μελετώνται η θεματολογία και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί στα 
ποιήματά του, η κοινωνική και η σατιρική διάσταση της ποίησής του και οι καταβολές του 
έργου του, μέρος του οποίου έχει εκδόσει ο ίδιος, ενώ πολλά από τα ποιήματά του 
παραμένουν ανέκδοτα. Επίσης, παραβάλλεται η περίπτωση αυτή με ανάλογες και 
συγκρίσιμες περιπτώσεις λαϊκότροπων ποιητών του ελληνικού έντεχνου λαϊκού λόγου, και 
εξάγονται συμπεράσματα για την πρόοδο και τη φυσιογνωμία αυτού του ενδιαφέροντος 
κλάδου της φιλολογικής λαογραφίας μας. 
 
Αναφορές: Νικ. Τασιόπουλος, Βοιωτοί δημιουργοί, συγγραφείς – ποιητές 2. Από της καταλύσεως του 
Βυζαντίου έως το 1930. Ιστορικά βοιωτικά μελετήματα. Αθήνα 2016, σ. 387 σημ. 428, σ. 425.  

 
883.  «Ο καθαγιασμός της φύσης στην ελληνική λατρευτική 

παράδοση», Νέα Σιών 91 (2007), σ. 63-73. 
 
Περίληψη: Η βασική αρχή της μελέτης αυτής είναι ότι καθώς ο λαϊκός άνθρωπος ζει, 
εργάζεται και δημιουργεί πολιτισμικά μέσα στα πλαίσια του φυσικού περιβάλλοντος της 
κοινότητά του, ενώ είναι η φύση με τις λεπτομέρειές της που τον εμπνέει συχνά για τις 
επιμέρους μορφές της παραδοσιακής καλλιτεχνικής δημιουργίας του. Είναι λοιπόν απολύτως 
φυσιολογικό, ήδη από την αρχή της θρησκευτικής αναζήτησης του ανθρώπου, η φύση να 
αποτελεί πρότυπο της ουσιαστικής σχέσης του ανθρώπου με το θείον, συχνά μάλιστα να 
θεοποιείται ή να αποτελεί αφορμή θέσπισης διαφόρων τελετουργιών και πρακτικών, που 
αποσκοπούσαν στην συμβολική αναζωογόνηση και γονιμοποίησή της, μέσω της οποίας θα 
επιτυγχάνονταν και η αποκομιδή μιας πλούσιας και θρεπτικής σοδιάς, δια της οποίας θα 
εξασφαλιζόταν η ζωή και η συνέχεια των ανθρώπινων κοινωνιών. Τις εθιμικές αυτές δομές 
και τελετουργίες εξετάζει η παρούσα μελέτη, παραβάλλοντας τη βάση της προς τον σεβασμό 
για τη φύση ως θεία δημιουργία, τον οποίο προβάλλει τα τελευταία χρόνια η Ορθόδοξη 
Εκκλησία. 
 
Αναδημοσίευση: www.romiosini.org.gr.  
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 227 σημ. 875, σ. 
261 σημ. 988. Ανδρ. Χατζηχαμπής, «Η δημιουργία των φυτών, ο προορισμός τους και η παρουσία τους 
στη λατρεία», Απόστολος Βαρνάβας 75 (2014), σ. 578 σημ. 25. Γ. Στούκης, «Τα προσκυνητάρια των 
επαρχιακών δρόμων. Δύο περιπτώσεις προσκυνηταριών στο Κυριάκι Λιβαδειάς του νομού Βοιωτίας», 
Νέα Σιών 93 (2015), σ. 182 σημ. 2, σ. 183 σημ. 3. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην 
καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 965. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 372. 

http://www.romiosini.org.gr/
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884.  «Εργογραφικά του Σαμίου Πατριάρχη Ιεροσολύμων Τιμοθέου Α΄ 

του Θέμελη (1878-1955)», Γρηγόριος ο Παλαμάς 843: 94 (2011), σ. 
647-663. 

 
Περίληψη: Στο δημοσίευμα αυτό συγκεντρώνεται η εργογραφία του Σαμίου Πατριάρχη 
Ιεροσολύμων Τιμοθέου Α΄ του Θέμελη (1878-1955), που αποτελείται κυρίως από αυτοτελή 
έργα και δημοσιεύματα στο επιστημονικό περιοδικό του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου 
Νέα Σιών και διατυπώνονται παρατηρήσεις για τα ενδιαφέροντα, τις επιστημονικές και 
θεολογικές αναζητήσεις και το εν γένει έργο του λογίου αυτού Πατριάρχη, ο οποίος δεν 
έπαυσε να δημοσιεύει μελέτες σε όλη τη διάρκεια της πατριαρχείας του. Πρόκειται για 
μελέτη που αποτελεί συμβολή και στη μελέτη της σαμιακής εκκλησιαστικής ιστορίας και 
προσωπογραφίας. 
 
Σημείωση: Το άρθρο αναδημοσιεύθηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό www. pemptousia. gr – (15 
Δεκεμβρίου 2012) και στο www. diakonima.gr – (15 Δεκεμβρίου 2013). 
 

885.  «Οι Αρμένιοι στη Σάμο», Μεθόριος 43 (2012), σ. 19-23. 
 

Περίληψη: Με βάση αρχειακές και βιβλιογραφικές πηγές σκιαγραφείται εδώ η παρουσία, η 
εγκατάσταση και η δράση των Αρμενίων στην πρωτεύουσα της Σάμου, η οποία 
χρονολογείται από την τελευταία περίοδο του ηγεμονικού καθεστώτος του νησιού, 
ενισχύθηκε δε από τους Αρμένιους που κατέφυγαν στη Σάμο μετά την Μικρασιατική 
Καταστροφή του 1922. Αναφέρονται οι γνωστές οικογένειες Αρμενίων του νησιού, με τα 
μέλη τους και τα επαγγέλματα που ασκούσαν, καθώς και η πορείς συτής της μικρής 
κοινότητας κατά τον Μεσοπόλεμο και μετά τον Β΄ Παγκόμιο Πόλεμο, οπότε και οδηγήθηκε 
στην αξαφάνιση, περί τα τέλη του 20ού αιώνα. 
 
Σημείωση: Η μελέτη, με ορισμένες αλλαγές και με την προσθήκη βιβλιογραφίας, δημοσιεύθηκε 
με τον τίτλο «Ð²ÚºðÀ ê²ØàêàôØ. Ð²ÚÎ²Î²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ ä²îØ²Î²Ü ÀÜÂ²òøÀ ÐàôÜ²Î²Ü 
ÎÔ¼ÆÜºðÆò ØºÎàôØ», βλ. αρ. 920, και με ορισμένες συντομεύσεις και διορθώσεις με τον 
τίτλο «Ð²ÚºðÀ ê²ØàêàôØ», βλ. αρ. 877. Επίσης στα αγγλικά, βλ. αρ. 956. 
 

886.  «Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και η κολλυβαδική θεώρηση της 
ελληνικής λαϊκής λατρείας», Θεολογία 82: 4 (2011). Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης, σ. 201-216. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται κατά πόσον οι κολλυβαδικές πνευματικές ρίζες του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη επέδρασαν πάνω στον τρόπο με τον οποίο αυτός περιέγραψε και 
σχολίασε τα έθιμα της ελληνικής λαϊκής λατρείας, με τα οποία συχνά ασχολείται στα 
διηγήματά του. Συγκρίνονται οι διαφαινόμενες σχετικές απόψεις του με ανάλογες μνείες του 
αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, στο Πηδάλιον, και του αγίου Αθανασίου του Παρίου, και 
διαπιστώνεται ότι η ρίζα της στάσης του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη έναντι των φαινομένων 
της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας είναι βαθύτατα και ουσιαστικά κολλυβαδική, 
γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν τα κείμενά του χρησιμοποιούνται ως πηγές 
από την επιστήμη της Λαογραφίας, όπως συνήθως συμβαίνει σε πολλά σχετικά μελετήματα 
θρησκευτικής και κοινωνικής λαογραφίας. 
 
Αναδημοσίευση: www. ecclesia. gr / greek / press / theologia. 
 
Αναφορές: Παν. Υφαντής, «Ανώνυμη αγιότητα γένους θηλυκού στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη», 
Κονδυλοφόρος 10 (2011), σ. 46. 
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887.  «Η περίπυστη Αλεξανδρινή Πατριαρχική Βιβλιοθήκη: Όψεις της 

διαχρονικής διαδρομής και των θησαυρών που διασώζει», 
Ανάλεκτα. Εκδόσεις του Ινστιτούτου των Ανατολικών Σπουδών της 
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας 11 (2011), σ. 35-53. 

 
Περίληψη: Στη δημοσίευση αυτή εξετάζονται ορισμένες πτυχές της διαχρονικής πορείας και 
κυρίως της σημερινής παρουσίας της Αλεξανδρινής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, η οποία, 
μαζί με την αναγεννημένη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας αποτελούν τους δύο βασικούς 
πυλώνες της πνευματικής ζωής της Αλεξάνδρειας. Ειδικότερα εξετάζονται οι εκδόσεις της 
Βιβλιοθήκης, και μάλιστα οι τόμοι της σειράς «Πηγές και τεκμήρια πατριαρχικής ιστορίας», 
το περιεχόμενό τους και ο σκοπός που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη έκδοση, και προτείνονται 
συγκεκριμένες δράσεις για τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας, η οποία εντάσσεται στο 
ευρύτερο πρόγραμμα εκκλησιαστικής και πνευματικής δράσης της Α. Θ. Μ. του Πάπα και 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄. 
 
Σημείωση: Η μελέτη αναδημοσιεύθηκε σε συνέχειες και στο Επίσημο Δελτίο του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας Πάνταινος 105: 3 (2012), σ. 231-239. 106: 4 (2012), σ. 314-318. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Σύντομη ιστορία της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 88 σημ. 8, σ. 101 σημ. 46. 

 
888.  «Αββάς Δανιήλ της Σκήτεως: Μια μορφή του αλεξανδρινού 

μοναχισμού», Ανάλεκτα. Εκδόσεις του Ινστιτούτου των Ανατολικών 
Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας 11 (2011), σ. 
55-67. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται τα αγιολογικά κείμενα και η ανάλογη παράδοση 
που συνδέεται με τον αββά Δανιήλ της Σκήτεως, ο οποίος υπήρξε μεγάλη μορφή του 
αλεξανδρινού μοναχισμού της περιοχής της ερήμου της Νιτρίας, φημισμένης για τους 
ασκητές της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία χρησιμοποιεί το σύνολο των διαθέσιμων 
σχετικών πηγών και της ανάλογης βιβλιογραφίας, ο αββάς Δανιήλ μπορεί να συμπεριληφθεί 
στο αλεξανδρινό αγιολόγιο, με τον καθορισμό ημέρας για τον εορτασμό της μνήμης του, 
αφού τίμησε την Αλεξανδρινή Πατριαρχική Καθέδρα, στην πνευματική δικαιοδοσία της 
οποίας ανήκε ο κόσμος των ασκητών της Αιγύπτου, που λάμπρυναν την ορθόδοξη μοναστική 
παράδοση κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. 
 
Αναφορές: Ιερώνυμος Φωτάκης, Αγία Αναστασία η πατρικία. Μια γυναικεία μορφή του αιγυπτιακού 
μοναχισμού. Αθήνα 2013 (πτυχ. εργασία), σ. 38. 
 

889.  «Η οσία Αναστασία η Πατρικία και η αλεξανδρινή αγιολογία», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 72 (2011), σ. 55-63. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή προσφέρονται συμπληρωματικά στοιχεία για τη ζωή και το 
άργο της οσίας Αναστασίας της Πατρικίας, μιας  μεγάλης μορφής του αιγυπτιακού 
μοναχισμού και της αλεξανδρινής αγιολογίας, του 6ου αιώνα. Πρόκειται για μια μορφή που 
με όσα παραπάνω γράφτηκαν, αλλά και με τα πορίσματα της σχετικής αγιολογικής και 
ιστορικής έρευνας των τελευταίων ετών, αρχίζει όλο και περισσότερο να αποκτά 
συγκεκριμένη ιστορική υπόσταση, καθώς διευκρινίζονται πολλά ζητήματα που αφορούν την 
επί γης πορεία και δράση της. Αποκαθίστανται ορισμένες από τις ανακρίβειες της σχετικής 
βιβλιογραφίας και εξατάζεται η θέση της οσίας Αναστασίας τόσο στην κοπτική αγιολογία, 
όσο και στον αγιολογικό περίγυρο της εποχής της. 
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Αναφορές: Ιερώνυμος Φωτάκης, Αγία Αναστασία η πατρικία. Μια γυναικεία μορφή του αιγυπτιακού 
μοναχισμού. Αθήνα 2013 (πτυχ. εργασία), σ. 32. 
 

890.  «Τοπικά επιστημονικά περιοδικά και ελληνική λαογραφία: Η 
περίπτωση του περιοδικού Θρακική Επετηρίδα», Χοροστάσι 37 
(2011), σ. 23-27. 

 
Περίληψη: Στο μικρό αυτό μελέτημα εξετάζεται η συμβολή των σύγχρονών μας τοπικών 
επιστημονικών περιοδικών στη μελέτη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, στις κατά τόπους 
παραλλαγές και μορφές του, με βάση την περίπτωση ενός τοπικού επιστημονικού περιοδικού 
της Θράκης. Πρόκειται για το περιοδικό Θρακική Επετηρίδα, το οποίο εκδίδει ο Μορφωτικός 
Όμιλος Κομοτηνής από το 1980 μέχρι σήμερα, και του οποίου μεγάλο μέρος της ύλης 
καταλαμβάνει η λαογραφία, τόσο με τη μορφή καταγραφής υλικού, όσο και ως ερμηνευτικές 
και συνθετικές μελέτες σχετικά με μορφές της θρακικής λαογραφίας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 810 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 130 σημ. 42. 

 
891.  «Ιδεολογικές χρήσεις της λαϊκής παράδοσης στη σαμιακή 

επανάσταση του 1821», Πρακτικά Συνεδρίου «1821, Σάμος και 
Επανάσταση. Ιστορικές προσεγγίσεις». Αθήνα 2011, σ. 381-390. 

 
Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή μελετώνται λαϊκές παραδόσεις της Σάμου, που αφορούν 
ορισμένες κρίσιμες στιγμές της επανάστασης του 1821 στο νησί και την θεϊκή προστασία 
που προσφέρθηκε, κατ’ αυτές στους αγωνιστές, ως μορφές ενίσχυσης του λαϊκού 
φρονήματος δια της αναγωγής στην βοήθεια του υπερφυσικού παράγοντα, ώστε η 
λαογραφία, υπό την έννοια της παραδοσιακής θρησκευτικής ζωής και συμπεριφοράς, και η 
πολιτική να συνεργαστούν στην επαναστατημένη Σάμο των αρχών του 19ου αιώνα. Οι 
συγκεκριμένες παραδόσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του συστηματικού ψυχολογικού 
πολέμου, στα πλαίσια της σαμιακής επανάστασης. 
 
Σημείωση: Σχετική είναι και η μελέτη με αρ. 440: «Λαογραφία και πολιτική στη Σάμο του 19ου 
αιώνα», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 25 (2004), σ. 233-242, η οποία 
παρουσιάζει της επικαλύψεις με την παραπάνω μελέτη, που αποτελεί επεξεργασμένη και 
συμπληρωμένη μορφή της. 
 
Αναφορές: Ν. Βαλεοντής, «1821, Σάμος και επανάσταση. Ιστορικές προσεγγίσεις», Σαμιακός Τύπος 
625 (2 Ιουλίου 2012), σ. 10-11. Μ. Καββαδία, «Σάμος 1821. Ιστορικές προσεγγίσεις. Νέα στοιχεία για 
την επανάσταση του 1821 στη Σάμο στα Πρακτικά του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε το 2010 από 
τα ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Σάμου», Μεθόριος 46 (2012), σ. 64. 
  

892.  «Ερωτικά στοιχεία στα θρακικά και στα βαλκανικά λαϊκά 
δρώμενα», Θρακικά 16-17 (2008-2010), σ. 154-159. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται μορφές ερωτικών αναπαραστάσεων, που ως κινήσεις ή πράξεις ή 
τραγούδια και διάλογοι, εντάσσονται στα πλαίσια των θρακικών και βαλκανικών λαϊκών 
δρωμένων, και μελετάται η σχέση τους με τις επιμέρους πολιτισμικές και εθνικές ταυτότητες 
των λαών και των μειονοτήτων της περιοχής, ώστε να καταδειχθεί η δυναμική του ερωτικού 
στοιχείου στον λαϊκό πολιτισμό, η οποία δεν έχει ακόμη μελετηθεί επαρκώς από την 
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λαογραφική βιβλιογραφία μας. Υπό την έννοια αυτή, η παρούσα μελέτη αποτελεί συμβολή 
και στην ερωτική, αλλά και στην άσεμνη ελληνική λαογραφία, τομείς του παραδοσιακού 
υλικού βίου που, όπως προαναφέρθηκε, ελάχιστα έχουν μελετηθεί από την ακαδημαϊκή 
παράδοση της ελληνικής λαογραφίας. 
 
Σημείωση: Πρόκειται για αναδημοσίευση της μελέτης με αρ. 585: «Το ερωτικό στοιχείο στα 
θρακικά και βαλκανικά λαϊκά δρώμενα: ανάμεσα στις πολιτισμικές και τις εθνικές ταυτότητες», 
Θρακικά 15-16 (2005-2007), σ. 238-246, με ορισμένες συμπληρώσεις και διορθώσεις. 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 129 σημ. 33. 
 

893.  «Η ιεραποστολική πορεία της Α. Θ. Μ. του Πάπα και Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄», Πάνταινος 
103: 1 (2012), σ. 39-41. 

 
Περίληψη: Μετά τα βιογραφικά της Α. Θ. Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄, διατυπώνονται ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την 
ιεραποστολική δράση και τους αντίστοιχους σχεδιασμούς του, που κυριαρχούν σήμερα στον 
χώρο της χριστιανικής Αφρικής, γνωρίζοντας τη διεθνή συμπεράσταση και επιδοκιμασία. 
Πρόκειται για μια την ανάδειξη μιας σημαντικής πτυχής της δράσης και παρουσίας του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, και μάλιστα σε μια περίοδο της ακμής του, με ενδιαφέρον τόσο 
για την ιστορία, όσο και για την μελέτη της παραδοσιακής καθημερινότητας του 
ομογενειακού Ελληνισμού. 
 

894.  «Ο όσιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης και η αθωνική 
πνευματικότητα του 18ου αι.», Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της 
Νάξου 17: 64 (2011), σ. 13. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται η μορφή του οσίου Ακακίου του Καυσοκαλυβίτη, η δράση του 
και η συμβολή του στην ανάπτυξη της αθωνικής πνευματικότητας και του αθωνικού 
μοναχισμού του 18ου αιώνα, κυρίως δια της ιδρύσεως της Ιεράς Σκήτης της Αγίας Τριάδος 
των Καυσοκαλυβίων, αλλά και δια της προετοιμασίας πλήθους νεομαρτύρων για τον 
μαρτυρικό αγώνα τους. Πρόκειται για την μελέτη μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας 
πνευματικής μορφής του Γένους, που συνέβαλε στην θεμελίωση της ιδιοπροσωπείας του 
Ελληνισμού, και μάλιστα στα κρίσιμα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 693. 
 

895.  «Ελληνικός περιοδικός θρησκευτικός τύπος: Η περίπτωση του 
ναξιακού περιοδικού Αργοκοιλιώτισσα, Η Παναγία της Νάξου», 
Ναξιακά. Επετηρίδα Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων 1 (2011), σ. 
37-57. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η περίπτωση ενός σύγχρονου θρησκευτικού περιοδικού της Νάξου, 
με αφορμή την οποία διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με τα περιεχόμενα, τη μορφή, τη 
συγκρότηση και την ιδεολογία που συνέχει παρόμοιες εκδοτικές προσπάθειες, ως 
εκδηλώσεις της λαϊκής θρησκευτικότητας. Ο ελληνικός θρησκευτικός περιοδικός τύπος 
αποτελεί σπουδαίο πεδίο έρευνας, για διαφορετικούς κλάδους της επιστήμης. Όχι μόνον οι 
λαογράφοι, οι εθνολόγοι και οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, αλλά ακόμη οι θεολόγοι – 
προπάντων ίσως αυτοί – οι κοινωνιολόγοι και οι ιστορικοί μπορούν πολλά να αποκομίσουν 
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από την συστηματική αποδελτίωση και μελέτη των πολλών και διαφορετικών εντύπων που 
περιλαμβάνει. Τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες παρατηρείται στη χώρα μας πραγματική 
εκδοτική άνθιση των εντύπων αυτών, γι’ αυτό και η θρησκευτική λαογραφία πρέπει να 
ασχοληθεί μαζί τους, καθώς αποτελούν σημαντικές εκδηλώσεις της ελληνικής παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς. Αυτό επιχειρείται πιλοτικά και στην παρούσα μελέτη. 
 
Σημείωση: Υπάρχει και άλλη δημοσίευση της μελέτης, υπό τον τίτλο «Το ναξιακό περιοδικό 
Αργοκοιλιώτισσα και η ελληνική θρησκευτική λαογραφία», στον τόμο Ιω. Προμπονάς – Στ. 
Ψαρράς (επιμ.), Πρακτικά Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» 
(Κωμιακή 4 - 7 Σεπτεμβρίου 2008). Αθήνα 2013, εκδ. Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σ. 
725-736 [βλ. αρ. 1041], με χρησιμοποίηση του ίδιου αρχειακού και πρωτογενούς υλικού, αλλά σε 
εκτενέστερη και περισσότερο επεξεργασμένη μορφή. 
 
Αναφορές: Ν. Χ. Αλιπράντης, «Ναξιακά», Παριανά 126 (2012), σ. 457. Κυρ. Τριπολιτσιώτης, Ο 
γυναικείος περιοδικός τύπος και η ένδυση στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Η περίπτωση του 
περιοδικού Γυναίκα (1950-1975) 1. Ιωάννινα 2015 (διδ. διατρ.), σ. 47 σημ. 113, σ. 383. Στ. Λεκάκης, 
«Ξαναδιαβάζοντας την ιστορία των Ονειρευάμενων της Κορώνου. Σκέψεις πάνω στο βιβλίο του 
Charles Stewart: Dreaming and historical consciousness in island Greece», Ναξιακά Γράμματα 20 
(2016), σ. 14. 
 

896.  «Το συγγραφικό έργο του πρωτοψάλτη και μουσικοδιδασκάλου 
της Σάμου Γεωργίου Κ. Αγγελινάρα», Δωδεκάνησος. Επίσημον 
Δελτίον των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου 3: 
5 (2011), σ. 81-90. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η ζωή, η προσωπικότητα και το έργο του 
πρωτοψάλτη και μουσικοδιδασκάλου της Σάμου Γεωργίου Κ. Αγγελινάρα. Ειδικότερα 
εξετάζεται λεπτομερώς η συγγραφική και εκδοτική δράση του, η οποία περιστρέφεται 
κυρίως γύρω από ζητήματα σχετικά με την εκκλησιαστική ιστορία και την βυζαντινή 
μουσική παράδοση του νησιού, και η προσφορά του στον τομέα της καλλιέργειας της 
ψαλτικής τέχνης στη Σάμο, η οποία έχει πραγματικά αναγεννήσει την πλούσια σαμιακή 
μουσική και λειτουργική παράδοση, στα πλαίσια και της γενικότερης εκκλησιαστικής 
ανανέωσης που παρατηρείται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 στο νησί. 

 
897.  «Το ‘κιτς’ στη σύγχρονη ελληνική εκκλησιαστική και λαϊκή 

θρησκευτική τέχνη», Θεολογία 83: 1 (2012), σ. 247-266. 
 

Περίληψη: Με βάση την ελληνική και κυρίως την διεθνή σχετική βιβλιογραφία, και με 
δεδομένα από ανάλογη επιτόπια έρευνα, εξετάζονται εδώ μορφές του ‘κιτς’ στη σύγχρονη 
ελληνική εκκλησιαστική και λαϊκή θρησκευτική τέχνη, ως σύγχρονο λαογραφικό φαινόμενο, 
που εμπίπτει στις αρμοδιότητες και της νεωτερικής ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας. 
Πέρα από την περιγραφή τους, εξετάζονται οι εθιμικές και λατρευτικές συνθήκες που κάποτε 
οδηγούν σε τέτοιες αισθητικές επιλογές και διατυπώνονται προτάσεις για την θεσμική 
αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων, μέσω της σύστασης ειδικών επιτροπών που θα 
επιμελούνται την αισθητική των ναών μας, η οποία, σε τελική ανάλυση, αποτελεί βασικό 
συστατικό στοιχείο της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο www. 
laographiki. gr. 
 
Αναφορές: Αρχιμ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου – Ελ. Βλαχοπούλου, Άμφια χάριν έχουσι θείαν. Τα άμφια 
της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας. Αθήνα 2012, σ. 302. Αρχιμ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου, «Τα Άμφια 
(ιστορία – θεολογία)», Εκκλησία 90: 5 (2013), σ. 345 σημ. 34, 35 [= www. ecclesia.gr / greek / 
holysynod / committees / liturgical / id. – chrysostomos.pdf]. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή 
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στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 
2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 967. W. Puchner, Performanz und Imagination in der 
Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 349 σημ. 164. 

 
898.  «Der Heiligen Theodoros, Grigorios und Leon von Samos (4. 

Jahr.)», Church Studies. Annual Journal of the Centre of Church 
Studies of the University of Niș  8 (2011), σ. 263-270. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η περίπτωση τριών στρατιωτικών και ομολογητών 
αγίων του 4ου αιώνα, των αγίων Θεοδώρου, Γρηγορίου και Λέοντος, οι οποίοι εκοιμήθησαν 
στη Σάμο, όπου υπήρχαν τα λείψανά τους μέχρι την διαρπαγή τους από τους Σταυροφόρους 
της Δ΄ Σταυροφορίας. Εξετάζεται η υπάρχουσα σύγχυση που διαπιστώνεται στις πηγές και τη 
βιβλιογραφία σχετικά με το αν οι τρεις άγιοι εκοιμήθησαν στη Σάμο ή στη Σάμη της 
Κεφαλληνίας, και διαπιστώνεται ότι συνδέονται στενά με τη Σάμο, στην δε Κεφαλληνία 
μεταφέρθηκαν αργότερα και για μικρό χρονικό διάστημα τα λείψανά τους, στην πορεία τους 
προς την Βενετία, όπου τελικά αποθησαυρίστηκαν, γεγονός που δημιούργησε και την 
μεταγενέστερη τοπική κεφαλληνιακή παράδοση σχετικά με τους αγίους. 
 

899.  «Δεισιδαιμονία», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία 
6. Αθήνα 2012 [στο εξής: ΜΟΧΕ 6], σ. 36-37. 

 
900.  «Δέκα», ΜΟΧΕ 6, σ. 38. 

 
901.  «Δεκατρία», ΜΟΧΕ 6, σ. 42. 

 
902.  «Δεκέμβριος», ΜΟΧΕ 6, σ. 42-43. 

 
903.  «Δευτέρα», ΜΟΧΕ 6, σ. 64. 

 
904.  «Δημήτριος ο μεγαλομάρτυς. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 6, σ. 87. 

 
905.  «Δημοτική ποίηση», ΜΟΧΕ 6, σ. 129-130. 

 
906.  «Διονύσιος Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης ο εκ Ζακύνθου. Λαογραφία», 

ΜΟΧΕ 6, σ. 238-239. 
 

907.  «Δώδεκα», ΜΟΧΕ 6, σ. 357-358. 
 

908.  «Δωδεκαήμερο», ΜΟΧΕ 6, σ. 358-359. 
 

909.  «Έαρ», ΜΟΧΕ 6, σ. 375-376. 
 

910.  «Έθιμο», ΜΟΧΕ 6, σ. 415-416. 
 

911.  «Ειρηναίος Παπαμιχαήλ, Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας», 
ΜΟΧΕ 6, σ. 460-461. 

 
912.  «Λέων ‘Επίσκοπος Σάμου’ (ante 7. αι.):  Ανάμεσα στην ιστορία 

και στην αγιολογία», Ιστορίας Μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον 
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καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη Α1. Αθήνα 2011, έκδ. Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 145-156. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται εδώ η αγιολογική και λατρευτική παράδοση σχετικά με τον άγιο 
Λέοντα, τον μαρτυρούμενο ως Επίσκοπο Σάμου, ο οποίος χρονολογικά τοποθετείται στην 
προ του 7ου αιώνος περίοδο. Μελετάται η πιθανή ταύτισή του με άλλους ιεράρχες αγίους, 
παρατίθεται μεταφρασμένο και σχολιασμένο το συναξαριακό του κείμενο και ειδικότερα 
εξετάζεται η αναζωπύρωση της λαϊκής λατρευτικής τιμής του στη Σάμο, στο πλαίσιο του 
εορτασμού των Σαμίων αγίων από την τοπική Εκκλησία, πάντοτε σε συνδυασμό προς την 
ιστορική και αγιολογική φυσιογνωμία και υπόστασή του, αλλά και σε σχέση με την 
μαρτυρούμενη τύχη των λειψάνων του, που διηρπάγησαν από τη Σάμο και διασώθηκαν στη 
Βενετία. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Στ. Λαμπάκης, «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιογραφία», Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 54 (2010-2013), σ. 469. 

 
913.  «Η επανάσταση και η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα (1908-

1912) στην λαϊκή και λαϊκότροπη ποίηση της εποχής», Γρηγόριος ο 
Παλαμάς 95: 845 (2012), σ. 133-152. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξατάζεται ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα 
γεγονότα της σαμιακής ιστορίας, της περιόδου 1908-1912, δηλαδή η επανάσταση και η 
ένωση του νησιού με το ελληνικό κράτος, στη λαϊκή και λαϊκότροπη ποίηση της εποχής. 
Συγκεκριμένα, στα εκτενή ποιήματα του γέρω Ζωγράφου και του Γ. Μαρουσάκη, τα οποία 
συντέθηκαν και δημοσιεύθηκαν την περίθοδο αυτή. Με αυτή την αφορμή εξετάζονται επίσης 
οι απόψεις των Σαμίων για την ένωση, αλλά και ορισμένες από τις αρνητικές συνέπειες 
αυτής της εξέλιξης, για την οικονομία και το βιοτικό επίπεδο των Σαμίων, που κατά κύριο 
λόγο οφείλονται στην αβελτηρία και την αδιαφορία, ή ακόμη και την ανικανότητα, 
σημαινόντων παραγόντων της τότε δημόσιας πολιτικής ζωής, τόσο στο νησί, όσο και στο 
ελληνικό κράτος γενικότερα. 

 
914.  «Έλαιον», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία 7. 

Αθήνα 2012 [στο εξής: ΜΟΧΕ 7], σ. 9. 
 

915.  «Ελαφροΐσκιωτος», ΜΟΧΕ 7, σ. 11-12. 
 

916.  «Ελευθέριος άγιος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 7, σ. 26-27. 
 

917.  «Έμπουσα», ΜΟΧΕ 7, σ. 102. 
 

918.  «Εστία, αρχαία θεά», ΜΟΧΕ 7, σ. 295-296. 
 

919.  «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 7, σ. 315-316. 
 

920.  «Ευετηρία», ΜΟΧΕ 7, σ. 342. 
 

921.  «Ευσέβιος Πιστολής, Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας», ΜΟΧΕ 
7, σ. 390-391. 
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922.  «Ζωοδόχος Πηγή. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 7, σ. 499. 
 

923.  «Ð²ÚºðÀ ê²ØàêàôØ. Ð²ÚÎ²Î²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ ä²îØ²Î²Ü ÀÜÂ²òøÀ ÐàôÜ²Î²Ü 
ÎÔ¼ÆÜºðÆò ØºÎàôØ», ԲԱՆԲԵՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԽԻՎՆԵՐԻ 2 (2012), σ. 
134-140. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η εγκατάσταση των Αρμενίων στη Σάμο, κατά τα 
τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, κυρίως δε μετά την καταστροφή της Σμύρνης, 
το 1922. Αναφέρονται ονομαστικά οι οικογένειες των Αρμενίων της Σάμου, με τα 
επαγγέλματά τους και παρακολουθείται η τύχη τους ως τις αρχές του 21ου αιώνα, οπότε και η 
μικρή αυτή κοινότητα έσβησε λόγω της βιολογικής φθοράς και του θανάτου των μελών της. 
Τέλος, εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι Αρμένιοι της Σάμου, κυρίως μέσω των 
σχέσεών τους με την Ορθόδοξη Εκκλησία του νησιού, ενσωματώθηκαν πλήρως στο τοπικό 
πολιτισμικό σύστημα, το οποίο αποτέλεσε βασικό σημείο της ταυτότητάς τους. 
 
Σημείωση: Η μελέτη, με ορισμένες συντομεύσεις και διορθώσεις, δημοσιεύθηκε με τον τίτλο 
«Ð²ÚºðÀ ê²ØàêàôØ», βλ. αρ. 877,  στα ελληνικά, βλ. αρ. 882 και στα αγγλικά, βλ. αρ. 956. 

 
924.  «Η νεομάρτυς Ακυλίνα από το Ζαγκλιβέρι του Λαγκαδά», 

Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της Νάξου 17: 65 (2012), σ. 20-21. 
 

Περίληψη: Στη σύντομη αυτή μελέτη εξετάζεται ο βίος και η σχετική λαϊκή λατρευτική 
παράδοση για τη νεομάρτυρα αγία Ακυλίνα, η οποία καταγόταν από το Ζαγκλιβέρι του 
Λαγκαδά, όπου και τιμάται η μνήμη της μέχρι σήμερα. Εξετάζονται ιδιαιτέρως μορφές 
νεοελληνικών θρησκευτικών παραδόσεων αλλά και της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς του λαού μας, που σχετίζονται με την αγία Ακυλίνα, ως συμβολή στο ζήτημα 
της νεοελληνικής λαϊκής λατρείας των νεομαρτύρων. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 694. 
 

925.  «Εισαγωγή», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης 
(διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, 
μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σ. 17-19 [σε συνεργασία με 
τον Μανόλη Γ. Σέργη]. 

 
Περίληψη: Εξηγούνται εδώ οι στόχοι της έκδοσης, η μέθοδος που ακαολουθήθηκε στη 
σύνταξη, την οργάνωση και την συγκρότηση της θεματικής του δίτομου έργου που 
προλογίζεται, καθώς επίσης και τα κενά που έρχεται να καλύψει στην ελληνική λαογραφική 
βιβλιογραφία, σε σχέση πάντοτε προς ανάλογες προσπάθειες της ευρωπαϊκής και διεθνούς 
λαογραφικής επιστήμης. Με τον τρόπο αυτό εισάγεται ο αναγνώστης στον τρόπο 
συγκρότησης του συλλογικού αυτού έργου, και στις γενικές επιστημονικές αρχές της 
συγκρότησής του. 

 
926.  «Ιστορική πορεία της ελληνικής Λαογραφίας: από τη λαογραφική 

παρατήρηση και καταγραφή στη σύγχρονη επιστημονική 
θεώρηση», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), 
Ελληνική Λαογραφία: ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 
1. Αθήνα 2012, σ. 27-55. 

 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή αναφέρεται στις ιστορικές ρίζες της λαογραφικής παρατήρησης 
και καταγραφής στον ελληνικό πολιτισμικό χώρο. Εξετάζονται οι σχετικές λαογραφικές 



 583 

καταγραφές και αναφορές από τα αρχαία, τα βυζαντινά, τα μεταβυζαντινά χρόνια και ως τον 
19ο αιώνα, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για τα κίνητρα αυτής της ενασχόλισης των 
λογίων και την ποιότητα του λαογραφικού υλικού που συνέλεξαν. Εξετάζονται οι σχετικές 
λαογραφικές καταγραφές και αναφορές από τα αρχαία, τα βυζαντινά, τα μεταβυζαντινά 
χρόνια και ως τον 19ο αιώνα, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για τα κίνητρα αυτής της 
ενασχόλισης των λογίων και την ποιότητα του λαογραφικού υλικού που συνέλεξαν. 
Πρόκειται για μια συστηματική εξέταση της προϊστορίας των λαογραφικών σπουδών στον 
τόπο μας, και μάλιστα με συστηματική αναφορά των αναλόγων πληροφοριών που βρίσκουμε 
στα κείμενα συγγραφέων της αρχαιότητας και των μεσαιωνικών χρόνων. Με τον τρόπο αυτό 
ερευνάται διεξοδικά η προϊστορία της θεμελίωσης των επιστημονικών λαογραφικών 
σπουδών, που έγινε κατά τον 19ο αιώνα, ιδιαίτερα δε εξετάζεται το προεπιστημονικό 
παρελθόν της ελληνικής λαογραφίας, μέσα από αναφορές στα σχετικά κείμενα, αλλά και 
στην υπάρχουσα πλούσια ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 29 σημ. 73. Μαρ. 
Βρέλη-Ζάχου, Η διδασκαλία και η έρευνα του ενδύματος στο πλαίσιο του λαϊκού πολιτισμού. Οι 
εργασίες των φοιτητών στο Λαογραφικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΛΑΠΙ) 1964-2014. 
Ιωάννινα 2014, σ. 15 σημ. 2, σ. 35 σημ. 70, σ. 196. Μ. Παπαμιχαήλ, Η αξιοποίηση του λαϊκού 
πολιτισμού για την κατάκτηση του γραμματισμού της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Κομοτηνή 2014, σ. 130. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. 
Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 36 σημ. 89, σ. 43. Παν. Δαλακούρα, Η μουσειακή παρουσία της 
σαρακατσάνικης ενδυμασίας. Συμβολή στην προσέγγιση, την ερμηνεία και την αξιοποίηση των 
μουσειακών εκθεμάτων. Ιωάννινα 2016 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 140 σημ. 366, σ. 
476. Γ. Τσερπές, Αναστοχαστικές προσεγγίσεις στην έρευνα της ελληνικής λαογραφίας (1907 – 2012). 
Αθήνα 2013 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 161. Σωτηρία-Παναγιώτα Σούλη, Η επιτόπια έρευνα και τα 
χρησιμοποιούμενα σε αυτήν ερωτηματολόγια. Κομοτηνή 2016 (μεταπτ. εργ.), σ. 14. Γ. Ναθαναήλ, 
Ελληνική λαϊκή φορεσιά και έλληνες ζωγράφοι κατά τον 19ο αιώνα. Κομοτηνή 2016 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), 
σ. 248. Ζ. Ρωπαΐτου, Ο κόσμος της Ευριπίδου και των πέριξ. Ευριπίδου, Ψυρρή και Γεράνι: ένας 
περίπατος στον χώρο και στον χρόνο. Αθήνα 2018, σ. 327. 
 

927.  «Θρησκευτική Λαογραφία: μια σύγχρονη θεώρηση της λαϊκής 
θρησκευτικότητας και της λαϊκής θρησκευτικής συμπεριφοράς», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική 
Λαογραφία: ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 
2012, σ. 669-691. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται οι βασικές κατευθύνσεις, οι μεθοδολογικές 
επιλογές, το περιεχόμενο και ο τρόπος εργασίας της θρησκευτικής λαογραφίας, ενός κλάδου 
των λαογραφικών σπουδών που πρόσφατα σχετικά άρχισε να καλλιεργείται συστηματικά 
στον τόπο μας. Πέρα από τα θεωρητικά ζητήματα, εξετάζονται και επιμέρους θέματα της 
ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. Πρόκειται για εισαγωγικό μελέτημα, στο οποίο 
περιγράφονται οι αρχές, το περιεχόμενο και η μέθοδος του κλάδου της θρησκευτικής 
λαογραφίας, σε αντιπαράθεση με τις έννοιες της λαϊκής λατρείας και του πνευματικού 
θρησκευτικού βίου, όπως αυτές κυριάρχησαν επί δεκαετίες στην παλαιότερη ελληνική 
λαογραφία, στα πλαίσια και μιας περισσότερο νεωτεριστικής εκδοχής και πρόσληψης της 
επιστήμης της λαογραφίας, με βάση την πλούσια σχετική ευρωπαϊκή και διεθνή 
βιβλιογραφία.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
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Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 42 σημ. 109. Γ. 
Στούκης, Αγιολόγιο της κατά Βοιωτίαν Εκκλησίας: Ιστορικοφιλολογική και υμνολογική προσέγγιση. 
Λιβαδειά 2014 (μεταπτ. διατρ.: ΕΑΠ), σ. 242 σημ. 640, σ. 250. Γ. Χ. Κούζας, Οι ζητιάνοι στον αστικό 
χώρο. Μελέτη μιας περιθωριακής ομάδας στο Δήμο Περιστερίου. Λαογραφική εξέταση. Αθήνα 2015 
(διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 434 σημ. 1339, σ. 516. Μαρία – Ιωάννα Κουκουλά, Τα έθιμα του Πάσχα στους 
Καθολικούς της Καλλονής Τήνου. Αθήνα 2015 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 11, σ. 171, σ. 184. Γ. 
Στούκης, «Η λαογραφία στη θρησκευτική ζωή των κατοίκων της Βοιωτίας», Απόστολος Βαρνάβας 76: 
4 (2015), σ. 727 σημ. 6. Χρυσ. Βυργιώτη, Τα εξωκκλήσια της περιοχής του Μαραθώνα: θρησκευτικές 
συμπεριφορές σε τόπους λαϊκής λατρείας μεταξύ αγροτικού και αστικού χώρου. Αθήνα 2013 (μεταπτ. 
διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 222. Γ. Στούκης, «Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της 
Βοιωτίας και θρησκευτική λαογραφία», Θεολογία 87: 3 (2016), σ. 282 σημ. 6. Γ. Στούκης, «Τα 
προσκυνητάρια των επαρχιακών δρόμων. Δύο περιπτώσεις προσκυνηταριών στο Κυριάκι Λιβαδειάς 
του νομού Βοιωτίας», Νέα Σιών 93 (2015), σ. 190 σημ. 13. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή 
στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 
2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 969-970. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην 
καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 967. Μαρ. Μαυρομάτη, Τελετουργικά δρώμενα στον κύκλο του 
χρόνου, ως εκφάνσεις της πολιτισμικής ταυτότητας των Στενημαχιτών στους νομούς Κιλκίς και Ημαθίας. 
Αθήνα 2017 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 18 σημ. 13, σ. 71 σημ. 247-248, σ. 89 σημ. 280, σ. 104 σημ. 
347, σ. 133. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln 
– Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 304 σημ. 14. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας 
και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των 
Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 29 σημ. 70, σ. 371. Γ. Χ. Κούζας, Η επαιτεία στην 
πόλη. Μορφές οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης – ταυτότητες. Αθήνα 2017, σ. 707 σημ. 1092, σ. 
897. Βασιλ. Χρυσανθοπούλου, «Από τη λαϊκή λατρεία στην τελετουργία και τη θρησκευτική 
συμπεριφορά: η ‘μεταβαλλόμενη συνέχεια’ των λαογραφικών προσεγγίσεων», στον τόμο Βασίλ. 
Νιτσιάκος – Παρ. Ποτηρόπουλος (επιμ.), Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο. 
Αθήνα 2018, εκδ. Ι. Σιδέρης, σ. 306. Μ. Μαυρομμάτη, Τελετουργικά δρώμενα στον κύκλο του χρόνου, 
ως εκφάνσεις της πολιτισμικής ταυτότητας των Στενημαχιτών, στους νομούς Κιλκίς και Ημαθίας. Αθήνα 
2017 (μεταπτ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 136. 
 

928.  «Ναοί και τελετουργίες καθαγιασμού του χώρου στη Χώρα της 
Σάμου», Χοροστάσι 39 (2012), σ. 20-23. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται τα ναοδομικά της Χώρας Σάμου, μέσα από 
επιγραφές των ναών, και η σχέση τους με τις τελετουργίες καθαγιασμού του χώρου, και 
συγκεκριμένα με την τελετουργική πρακτική των «σταυρωμένων χωριών», στον ελληνικό 
λαϊκό πολιτισμό. Με συνδυασμό επιγραφικών και  αρχειακών δεδομένων, αλλά και 
παραδόσεων και στοιχείων της επιτόπιας έρευνας, εξετάζονται οι ιδρύσεις ναών στη Χώρα 
και η ειδικότερη σημασία τους. Μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία και με βάση επιτόπια 
έρευνα των μνημείων, διατυπώνονται επίσης παρατηρήσεις που αφορούν την παραδοσιακή 
εθιμική ζωή και τη θρησκευτική λαογραφία των Σαμίων. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 811 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 

929.  «Η Παναγία στην ιεροσολυμιτική λατρευτική παράδοση και στην 
ορθόδοξη προσκυνηματική θεωρία», Ανάλεκτα 1 (2012). Αφιέρωμα: 
Παναγία, σ. 17-19. 

 
Περίληψη: Αναφορά στη θέση που έχει η Παναγία στην λατρευτική παράδοση της 
Σιωνίτιδος Εκκλησίας και στο ιεροσολυμιτικό λατρευτικό τυπικό, με βάση τις σχετικές 
εκκλησιαστικές αλλά και λαϊκές λατρευτικές τελετουργίες και τελετουργικές πρακτικές. Στη 
σύντομη αυτή μελέτη αναφέρονται τα κυριότερα ιεροσολυμικά θεομητορικά προσκυνήματα 
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και οι προσκυνητατικές λατρευτικές πρακτικές που τα φορούν, στα πλαίσια των ιερών 
αποδημιών του Γένους στους Αγίους Τόπους. 
 
Σημείωση: Συντομευμένη μορφή της μελέτης έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με τον τίτλο «Η 
Παναγία στην ιεροσολυμιτική λατρευτική παράδοση και στην  προσκυνηματική πρακτική», 
www. pemptousia. gr – (9 Νοεμβρίου 2011) [βλ. αρ. ΙΙΙ. Α. 112]. 

 
930.  «Αρχαία ελληνικά ονόματα και εθνική συνείδηση στη Σάμο του 

19ου αιώνα», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 
33 (2012), σ. 253-263. 

  
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η χρήση αρχαίων ελληνικών ονομάτων στην 
ονοματοδοσία των Σαμίων, κατά τον 19ο αιώνα. Παρόμοια φαινόμενα υπήρχαν και σε άλλες 
περιοχές του Ελληνισμού, τα οποία αναφέρονται και εξετάζονται συγκριτικά, σε σχέση προς 
τα σαμιακά. Μελετώνται επίσης οι ιστορικές βάσεις και οι πολιτισμικές προδιαγραφές του 
φαινομένου, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για την ουσία, την υπόσταση και το 
περιεχόμενό του, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο αυτό λειτουργούσε στη σαμιακή 
κοινωνία, ως μηχανισμός διατήρησης και αναδόμησης της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας 
και εθνικής συνείδησης. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: «Βιβλιογραφία Σάμου», vivliografiasamos. blogspot. gr / 2015 06 01. archive. html.  
 

931.  «Πατριαρχική αναγόρευση», Πάνταινος 106: 4 (2012), σ. 274-276. 
 

Περίληψη: Εξιστορούνται τα σχετικά με την αναγόρευση της Α. Θ. Μ. του Πάπα και 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄ σε επίτιμο διδάκτορα της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και παραλλήλως διατυπώνονται σκέψεις 
σχετικά με το μεγάλο και πολυεπίπεδο έργο του Αλεξανδρινού Θρόνου και του 
Προκαθημένου του στην μαύρη ήπειρο της Αφρικής, κυρίως δε στην καταπολέμιση της 
φτώχειας, της ασθένειας και του αναλφαβητισμού, το οποίο και δικαιολογεί την αποδοθείσα 
τιμή, διαχρονικά και ιστορικά. 

 
932.  «Η ελληνική λαϊκή λατρεία μεταξύ Ανατολής και Δύσης: 

Ζητήματα πολιτισμικού διαλόγου στη Θρησκευτική Λαογραφία», 
Phasis. Greek and Roman Studies 13-14 (2010-2011). Institute of 
Classical, Byzantine and Modern Greek Studies – Ivane 
Javakhishvili Tibilisi State University, σ. 416-434. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η ελληνική θρησκευτική λαογραφία και τα 
δεδομένα της ως χαρακτηριστική περίπτωση πολιτισμικού διαλόγου μεταξύ της Ανατολής 
και της Δύσης. Με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα εξετάζονται αλληλεπιδράσεις και 
επιρροές και διαπιστώνονται σχετικές τάσεις και φαινόμενα, που προσδιορίζουν τις 
εκδηλώσεις της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. Τα εξεταζόμενα εθνογραφικά 
παραδείγματα μελετώνται με βάση τη σχετική πλούσια βιβλιογραφία, και εξάγονται 
συμπεράσματα σχετικά με την χρήση στοιχείων από την ανατολική και τη δυτική λαϊκή και 
εκκλησιαστική θρησκευτική λατρευτική παράδοση στην ελληνική θρησκευτική λαογραφία 
και τις επιμέρους μορφές της. 
 
Αναδημοσίευση: www. laographiki. gr/thriskeftiki – laographia. 
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Αναφορές: Ελ. Μαρούγκα, Μελέτη ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής 
Σχολής. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), σ. 143. ΥΠΕΘ, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου. Οδηγός εκπαιδευτικού. Αθήνα 2016, σ. 
205. Λ. Κωνσταντίνου, «Λαϊκά παιχνίδια στην Κύπρο με στοιχεία λαϊκού θεάτρου», Θέματα 22-23 
(2016), σ. 72. Pedro Jesús Molina Muñoz, Rituales dramatic-festivos en la Grecia Moderna. Estudio 
terminológico de los ritos del Ciclo Festivo de la Navidad (dodecamerón) del carnaval y de 
primavera: origen, evolución y desavrollo. Granada 2016 (διδ. διατρ.: Universidad de Granada – 
Facultad de Filosofía y Letras – Departamento de Filología Griega), σ. 153 σημ. 552, σ. 327.  
 

933.  «Επιτόπια λαογραφική έρευνα: από τη θεωρία στην πράξη», στον 
τόμο Μαρία Σ. Άνθη (επιμ.), Επιστημονικές εργασίες τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Αθήνα 2012, σ. 73-81. 

 
Περίληψη: Στην δημοσίευση αυτή εξετάζονται ορισμένα θεωρητικά και μεθοδολογικά 
ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την οργάνωση και την επιτυχή διεξαγωγή της επιτόπιας 
λαογραφικής έρευνας, σε σχέση με την εκπαίδευση των φοιτητών των πανεπιστημίων μας. 
Με βάση την σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία διατυπώνονται προτάσεις και 
εξάγονται συμπεράσματα, που αφορούν την επιτόπια έρευνα των ερευνητών του ελληνικού 
λαϊκού πολιτισμού, αλλά και την εκπαίδευση των φοιτητών στην βασική αυτή μέθοδο, τόσο 
της λαογραφίας, όσο και των υπολοίπων κοινωνικών και ανθρωπολογικών επιστημών, 
γενικότερα. 
 
Αναφορές: Σοφία-Φωτεινή Τσιμπερίδου, Η επιτόπια λαογραφική έρευνα στη βιωματική της προοπτική. 
Κομοτηνή 2016 (μεταπτ. εργ.), σ. 17. 

 
934.  «Ναοδομικά της Χώρας Σάμου», στον τόμο Στρ. Φιλιππότης 

(επιμ.), Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 15 (2013). Αθήνα 2013, σ. 186-
198. 

 
Περίληψη: Εδώ εξετάζονται τα ναοδομικά της Χώρας Σάμου, μέσα από επιγραφές των 
ναών, και η σχέση τους με τις τελετουργίες καθαγιασμού του χώρου, και συγκεκριμένα με 
την τελετουργική πρακτική των «σταυρωμένων χωριών», στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. 
Με βάση το σχετικό επιγραφικό υλικό διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με τη σειρά με 
την οποία χτίστηκαν οι ναοί αυτοί, ενώ από τη σχετική βιβλιογραφία και με βάση επιτόπια 
έρευνα των μνημείων, διατυπώνονται παρατηρήσεις που αφορούν την παραδοσιακή εθιμική 
ζωή του νησιού. Με το συνδυασμό αρχιτεκτονικών, ιστορικών και λαογραφικών δεδομένων 
συσχετίζονται οι ναοί αυτοί με τελετουργίες ίδρυσης και καθαγιασμού του οικισμού, και 
ερμηνεύονται τα σχετικά με τη θέση τους μέσα στα όρια του χωριού, το οποίο ως το 1854 
υπήρξε πρωτεύουσα της Σάμου. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 967. 
 

935.  «Ορθοδοξία και σύγχρονη διανόηση», Αργοκοιλιώτισσα. Η 
Παναγία της Νάξου 17: 66 (2012), σ. 14-15. 

 
Περίληψη: Στη σύντομη αυτή μελέτη παρουσιάζονται ορισμένες όψεις της θέσης της 
Ορθοδοξίας στο σύγχρονό μας κόσμο, τον κόσμο της μετανεωτερικότητας. Εξετάζονται 
όψεις των σχέσεων μεταξύ ορθόδοξης διανόησης και σκέψης και μετανεωτερικής 
πραγματικότητας, όπως αυτή έχει δομηθεί στο σύγχρονη κόσμο, και διατυπώνονται σκέψεις 
για τη θέση της Ορθοδοξίας στα πλαίσια του σύγχρονου κόσμου μας. Τελικά επισημαίνεται 
πόσο επίκαιρο είναι το μήνυμα της Ορθοδοξίας για το σύγχρονο κόσμο, αλλά και οι 
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πνευματικές διάστάσεις και συνέπειες της ορθόδοξης σκέψης και πράξης για τον σύγχρονο 
άνθρωπο, τη σκέψη και τον πνευματικό πολιτισμό του. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 694. 
 

936.  «Η επετηρίδα της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων Ναξιακά και 
η ναξιακή λαογραφία», Ναξιακά Γράμματα 4 (2012), σ. 100-105. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται τα περιεχόμενα της επετηρίδας της Ομοσπονδίας Ναξιακών 
Συλλόγων, που άρχισε να εκδίδεται ξανά, με νέα μορφή και διαφορετικό, επιστημονικότερο 
της πρώτης εκδοτικής περιόδου της, περιεχόμενο. Ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά γίνεται στις 
λαογραφικές μελέτες του τόμου, και εξάγονται συμπεράσματα για την πρόοδο και το 
ουσιαστικό περιεχόμενο της σύγχρονής μας ναξιακής λαογραφικής βιβλιογραφίας, όπως 
αυτή εμπλουτίζεται και ουσιαστικά καθορίζεται με τις μελέτες του τόμου αυτού, για τη 
μελλοντική εκδοτική και επιστημονική πορεία και φυσιογνωμία του οποίου διατυπώνονται 
επίσης ορισμένες προτάσεις και παρατηρήσεις. 

 
937.  «Εργογραφικά Σαμίων Αγιοταφιτών στο Αγιοταφιτικό Μετόχι 

της Αθήνας», στον τόμο Σ. Γ. Φιλιππότης (εκδ.), Αθηναϊκό 
Ημερολόγιο 24 (2013), σ. 114-125. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζεται η ζωή, η προσωπικότητα, το έργο και 
ειδικότερα η συγγραφική δράση επιφανών Σαμίων Αγιοταφιτών, οι οποίοι έζησαν και στο 
Αγιοταφιτικό Μετόχι της Αθήνας, στην Πλάκα. Με βάση τις διαθέσιμες πηγές δημοσιεύεται 
μάλιστα και ένα σχεδίασμα εργογραφίας καθενός, με στόχο να προωθηθεί η έρευνα τόσο για 
τη σαμιακή παρουσία στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στην Αγιοταφιτική Αδελφότητα, 
όσο και να συμπληρωθεί η σαμιακή εκκλησιαστική προσωπογραφία, με νέα πρόσωπα και 
στοιχεία. 

 
938.  «Αστικές εκκλησιαστικές λιτανείες», στον τόμο Κύριλλος 

Κατερέλος – Απ. Γλαβίνας – Γρ. Λαρεντζάκης (επιμ.), Σκεύος εις 
Τιμήν. Αφιερωματικὸς τόμος επὶ τη συμπληρώσει 25ετίας απὸ της 
εις Επίσκοπον χειροτονίας και 20ετίας απὸ της ενθρονίσεως του 
Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. 
Μιχαὴλ. Festschrift zum 25 jährigen Jubiläum der Bischofsweihe und 
20 jährigen Jubiläum Metropolit von Austria und Exarch von 
Ungarn und Mitteleuropa Dr. Michael Staikos. Αθήναι - Athen 2011, 
σ. 67-75. 

 
Περίληψη: Στα πλαίσια της μελέτης της ελληνικής λαϊκής αστικής θρησκευτικότητας, αλλά 
και της νεωτερικής λαογραφίας μας, μελετώνται εδώ οι αστικές εκκλησιαστικές λιτανείες, με 
παραδείγματα κυρίως από την λατρευτική πράξη και πρακτική των ενοριών της Ιεράς 
Μητροπόλεως Περιστερίου. Ειδικότερα μελετώνται οι λιτανείες των πανηγύρεων των ναών 
αλλά και των μεγάλων εορτών του ετήσιου εορτολογικού κύκλου, και διατυπώνονται 
παρατηρήσεις σχετικά με τα στοιχεία που διατήρησαν από τις ανάλογες λιτανείες του 
αγροτοκτηνοτροφικού χώρου της ελληνικής υπαίθρου, καθώς και για τα νέα τελετουργικά 
στοιχεία που ενσωμάτωσαν, στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός νέου λατρευτικού και 
τελετουργικού τυπικού, στον ελληνικό αστικό χώρο και στα πλαίσια της μετανεωτερικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Κρίσεις: Südost-Forschungen 73 (2014), σ. 525-526 [W. Puchner] 
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Αναφορές: W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – 
Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 358 σημ. 201. Αλ. Μανδηλαρά, Λαογραφία της πολιτικής 
γελοιογραφίας σε αθηναϊκές εφημερίδες (1974 – 2004). Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 333. 

 
939.  «Γεώργιος Κλεάνθης (1801-1839): Επαναστάτης και ποιητής στη 

Σάμο των αρχών του 19ου αιώνα», στον τόμο Βασ. 
Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Νικηφόρος Μανδηλαράς. Μνήμης ένεκεν. 
Κείμενα για την ιστορία, την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, 
τον πολιτισμό και τους θεσμούς. Αθήνα 2013, έκδ. Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, σ. 747-464. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η ζωή, η επαναστατική δράση αλλά και το ποιητικό 
έργο του Σαμίου ποιητή Γεωργίου Κλεάνθη, που έζησε στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, και 
πήρε ενεργό μέρος στη σαμιακή επανάσταση του 1821. Με βάση τις υπάρχουσες αλλά και 
νέες πηγές, και τη σχετική βιβλιογραφία, μελετάται πώς και πόσο τα επαναστατικά γεγονότα 
της εποχής επέδρασαν και καθόρισαν το ποιητικό έργο του Κλεάνθη, αλλά και η θέση του 
στη σχετική βιβλιογραφία, σε σχέση με τον ζέοντα πατριωτισμό αλλά και την ιστορική του 
παρουσία, που συντέλεσαν ώστε να θεωρείται μια πραγματικά εμβληματική μορφή της 
νεώτερης σαμιακής ιστορίας. 

 
940.  «БАЛКАНСКИ РЕЗУЛТАНТИ И ФОЛКЛОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

ВЪРХУ ТРАКИЙСКИЯ ОБИЧАЙ „БАБИН ДЕН», Mare Ponticum 3 
(2012), σ. 20-31. 

 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή αναφέρεται στα θρακικά λαϊκά δρώμενα του Δωδεκαημέρου, 
όπως αυτά διαμορφώνονται στον βαλκανικό πολιτισμικό χώρο. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το 
γονιμικό δρώμενο της «Μπάμπως», που προέρχεται από τους Θρακιώτες της Ανατολικής 
Ρωμυλίας, και μελετώνται τόσο οι διάφορες παραλλαγές του, όσο και οι ποικίλες 
φολκλοριστικές επιδράσεις, που το οδήγησαν να μετεξελιχθεί σε «γυναικοκρατία», στους 
προσφυγικούς θρακικούς πληθυσμούς που κατοίκησαν στην Ανατολική Μακεδονία και τη 
Θράκη, μετά την πρώτη εικοσαετία του 20ού αιώνα, ώστε να αποτυπωθεί η παρούσα μορφή 
του, με την οποία αυτό τελείται στις μέρες μας. Η οπτική της μελέτης εστιάζεται στην 
διάδοση του εθίμου στους βαλκανικούς λαούς, και στις παραλλαγές του που απαντούν στα 
Βαλκάνια, στα πλαίσια μιας συγκριτικής λαογραφικής μελέτης. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. Επισήμανση: 
Πρόκειται για ηλεκτρονική δημοσίευση, στο σχετικό ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό, που 
αποτελεί την επετηρίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων 
Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο είναι προσβάσιμο στη σχετική 
ιστοσελίδα του Τμήματος: www. he. duth.gr / Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξεινίων Χωρών Διαφορετική μορφή της ίδιας μελέτης, που εντοπίζεται κυρίως στις 
ελληνικές παραλλαγές του ίδιου δρωμένου έχει δημοσιευθεί και στα αγγλικά, με τίτλο «Balkan 
resultants and folkloristic influences in the Thracian dromenon of Babo», Παρνασσός 45 (2003), 
σ. 253-264 (βλ. αρ. 435). 
 
Αναφορές: W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – 
Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 63 σημ. 146. Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα 
της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης 
και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 128 σημ. 31. 
 

941.  «Πανεπιστημιακά Λαογραφικά Αρχεία: Συγκρότηση, περιεχόμενο 
και αξιολόγηση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου 
Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 
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(Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας 
«Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο». 
Επιστημονική επιμέλεια: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας, σ. 
113-127. 

 
Περίληψη: Η ανακοίνωση αυτή ασχολείται με το λαογραφικό υλικό που έχει θησαυριστεί 
στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπου διδάσκεται το μάθημα της Λαογραφίας, το περιεχόμενο, τη 
συγκρότηση, τη μορφή και τα χαρακτηριστικά του. Τα ελληνικά πανεπιστημιακά 
λαογραφικά αρχεία αποτελούν πραγματικό ταμείο λαογραφικού υλικού, που χρειάζεται 
επίπονη επεξεργασία για να εκτιμηθεί, μπορεί ωστόσο να βοηθήσει σημαντικότατα την 
πρόοδο της  επιστήμης της λαογραφίας στον τόπο μας. Χρειάζονται μόνο συστηματική 
φροντίδα και αποτίμηση, κάτι που μέχρι τώρα έχουν μέλλον στερηθεί, με αποτέλεσμα να 
υπερεκτιμώνται ή να υποτιμώνται, χωρίς να αντιμετωπίζονται, από την επιστημονική 
λαογραφία μας, στις ορθές διαστάσεις τους. Αυτή η αποτίμηση, επιχειρείται εδώ, στο 
πλαίσιο της γενικότερης προόδου των λαογραφικών σπουδών στον τόπο μας. 
 
Κρίσεις: Südost-Forschungen 72 (2013), σ. 557-559 [W. Puchner] 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 36 σημ. 94. Μαρ. 
Βρέλη-Ζάχου, Η διδασκαλία και η έρευνα του ενδύματος στο πλαίσιο του λαϊκού πολιτισμού. Οι 
εργασίες των φοιτητών στο Λαογραφικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΛΑΠΙ) 1964 - 2014. 
Ιωάννινα 2014, σ. 196. Παν. Δαλακούρα, Η μουσειακή παρουσία της σαρακατσάνικης ενδυμασίας. 
Συμβολή στην προσέγγιση, την ερμηνεία και την αξιοποίηση των μουσειακών εκθεμάτων. Ιωάννινα 2016 
(διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 57 σημ. 72, σ. 476. Μαρία – Στέλλα Ζεάκη, «Το επιθανάτιο 
μοιρολόι ως αντικείμενο έρευνας: Μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία της καταγραφής και της 
μελέτης του από τους πρώτους επιστήμονες λαογράφους της Ελλάδας (Ν. Γ. Πολίτη, Στ. Κυριακίδη, Γ. 
Α. Μέγα, Δ. Σ. Λουκάτο, Γ. Κ. Σπυριδάκη)», στον τόμο Κ. Μουτζούρης (επιμ.), Τα κρητικά 
μοιρολόγια. Μνήμη Σήφη Κοσόγλου, Χρίστου Μακρή και Οδυσσέα Τσαγκαράκη. Πρακτικά συνεδρίου. 
Ανώγεια 2016, έκδ. Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, σ. 68 σημ. 25, σ. 73. Παντελεήμων Μουτάφης, 
Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της 
Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 25 σημ. 58. Μ. Μπάρκα, 
«Λαογραφικό Αρχείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: συλλογή φοιτητών με θέματα λαϊκής τέχνης και 
ενδυματολογίας (2006 – 2010). Αρχειακή επεξεργασία και θεματική ανάλυση», Πρακτικά 6ης 
Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας, ΕΚΠΑ (13 – 15 Μαΐου 
2011) / Proceedings 6th Athens Postgraduate Conference of the Faculty of Philology, National and 
Kapodistrian University of Athens (13 – 15 May 2011). Αθήνα / Athens 2012, σ. 82.  
 

942.  «The Armenians of Samos: The path through history and culture of 
an Armenian Community on a greek island», Erytheia. Revista de 
Estudios Bizantinos y Neogriegos 34 (2013), σ. 261-267. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή, με βάση αρχειακές και βιβλιογραφικές μαρτυρίες, εξετάζεται η 
εγκατάσταση των Αρμενίων στη Σάμο, κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, 
κυρίως δε μετά την καταστροφή της Σμύρνης, το 1922. Καταγράφονται οι οικογένειες των 
Αρμενίων της Σάμου, με τα επαγγέλματά τους και παρακολουθείται η τύχη τους ως τις αρχές 
του 21ου αιώνα, οπότε και η μικρή αυτή κοινότητα εξαφανίστηκε. Επίσης, εξετάζονται οι 
τρόποι με τους οποίους οι Αρμένιοι της Σάμου ενσωματώθηκαν πλήρως στο τοπικό 
πολιτισμικό σύστημα, το οποίο αποτέλεσε βασικό σημείο της ταυτότητάς τους, αλλά και οι 
τρόποι με τους οποίους το Οικουμενικό Πατριαρχείο τους αντιμετώπισε, ώστε να μην 
βαπτιστούν Ρωμαιοκαθολικοί, στα πλαίσια του ανταγωνισμού Ορθοδοξίας και 
Ρωμαιοκαθολικισμού, όπως εκδηλώνεται στο χώρο της καθ’ ημάς Ανατολής στα τέλη του 
19ου και στο α΄ μισό του 20ού αιώνα. 
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Κρίσεις: Byzantion Nea Hellas 33 (2014), σ. 287 [M. Castillo Didier] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. Η μελέτη, με 
ορισμένες συντομεύσεις και διορθώσεις, δημοσιεύθηκε στα αρμενικά με τον τίτλο «Ð²ÚºðÀ 
ê²ØàêàôØ», βλ. αρ. 877, στα ελληνικά, βλ. αρ. 882 και στα αγγλικά, βλ. αρ. 956. Σχετική επίσης 
και η μελέτη «Ð²ÚºðÀ ê²ØàêàôØ. Ð²ÚÎ²Î²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ ä²îØ²Î²Ü ÀÜÂ²òøÀ ÐàôÜ²Î²Ü 
ÎÔ¼ÆÜºðÆò ØºÎàôØ», ԲԱՆԲԵՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԽԻՎՆԵՐԻ 2 (2012), σ. 134-140, βλ. αρ. 
929, επίσης στα αρμενικά, όπου και χρησιμοποίηση του ίδιου αρχειακού και βιβλιογραφικού 
υλικού. 
 

943.  «Ο ποιητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης (1848-1917) και η ελληνική 
λαϊκή παράδοση», στον τόμο Ν. Ρουδομέτωφ (επιμ.), Πρακτικά Γ΄ 
Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών «Η Καβάλα και 
τα Βαλκάνια. Η Καβάλα και η Θράκη. Ιστορία – Τέχνη – Πολιτισμός 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» 1. Καβάλα 2012, σ. 53-63 
[ηλεκτρονική έκδοση].  

 
Περίληψη: Η διερεύνηση της σχέσης ενός λογοτέχνη με την λαϊκή παράδοση της εποχής 
του είναι διπλά ωφέλιμη: αποτελεί βεβαίως φιλολογική μαρτυρία για τα λαογραφικά της 
εποχής του, χρήσιμη για την ιστορική τεκμηρίωση και την πολιτισμική και κοινωνική 
πλαισίωση όσων εξετάζει η λαογραφία. Στο πλαίσιο αυτό, η σχέση του ποιητή Ιωάννη 
Κωνσταντινίδη με την ελληνική λαϊκή παράδοση υπήρξε διπλά ισχυρή. Από τη μια μεριά ο 
ίδιος δανείστηκε μορφές και εκφράσεις, στερεότυπους στίχους και μετρικά σχήματα –κυρίως 
τον χαρακτηριστικό της δημοτικής ποίησης δεκαπεντασύλλαβο στίχο – για την ποίησή του, 
και από την άλλη υποστήριξε φανατικά τις πατροπαράδοτες αξίες και τα παραδοσιακά λαϊκά 
χαρακτηριστικά της καθημερινότητας, προπαγανδίζοντάς τα στους αναγνώστες και στους 
συμπολίτες του.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 

944.  «Ηλίας προφήτης. Λαογραφία», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική 
Εγκυκλοπαιδεία 8. Αθήνα 2013 [στο εξής: ΜΟΧΕ 8], σ. 5-6. 

 
945.  «Θάνατος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 8, σ. 68-69. 

 
946.  «Θαύμα. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 8, σ. 81-82. 

 
947.  «Θεόδωρος ο Τήρων. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 8, σ. 135-136. 

 
948.  «Θεοτόκος Μαρία. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 8, σ. 250-252. 

 
949.  «Θεράπων ιερομάρτυς. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 8, σ. 297-298. 

 
950.  «Θέρος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 8, σ. 298-299. 

 
951.  «Θεός. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 8, σ. 200-201. 

 
952.  «Θρησκεία στο λαϊκό πολιτισμό», ΜΟΧΕ 8, σ. 366-367. 

 
953.  «Θρησκευτική λαογραφία», ΜΟΧΕ 8, σ. 368-370. 
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954.  «Θυμίαμα», ΜΟΧΕ 8, σ. 374. 
 

955.  «Θυσία», ΜΟΧΕ 8, σ. 376-377. 
 

956.  «Θωμάς ο απόστολος», ΜΟΧΕ 8, σ. 387-388. 
 

957.  «Ιανουάριος», ΜΟΧΕ 8, σ. 420. 
 

958.  «‘Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται’. Λαογραφικές 
θεωρήσεις των εκκλησιαστικών συσσιτίων του ελληνικού αστικού 
χώρου», Θεολογία 83: 4 (2012). Θεολογία και οικονομία. 
Προσεγγίσεις στη σύγχρονη κρίση. Μέρος Β΄, σ. 81-97. 

 
Περίληψη: Το πολυποίκιλο ενοριακό έργο στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον περιλαμβάνει 
διάφορες δράσεις, σχετικές τόσο με τον πνευματικό, λειτουργικό και τελετουργικό, όσο και 
με τον υλικό τομέα της ατομικής και συλλογικής ζωής. Ιδιαίτερα μάλιστα στις σύγχρονές μας 
συνθήκες οικονομικής κρίσης, η ικανοποίηση και των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών είναι 
μέσα στις άμεσες προτεραιότητες της δράσης των ενοριών. Την λαογραφική διάσταση αυτής 
της οργανωμένης δραστηριότητας εξετάζει η μελέτη, μέσα από το παράδειγμα των 
συσσιτίων της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, που αποτελούν χαρακτηριστική περίπτωση 
μελέτης. Τούτο προκύπτει αφενός μεν επειδή πρόκειται για ομαδικές δράσεις με κοινωνικό 
χαρακτήρα και ευρύτατη αναγνωρισιμότητα, αφετέρου δε διότι, όπως προαναφέρθηκε, 
συνυπάρχουν σε αυτές και μεταφυσικές αντιλήψεις αλλά και εθιμικά καθορισμένες 
συμπεριφορές, οι οποίες ενίοτε σχετίζονται με τα επιμέρους δεδομένα της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς και της θρησκευτικής λαογραφίας κάθε τόπου. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο www. 
laographiki. gr. 
 
Αναφορές: Γ. Χ. Κούζας, Οι ζητιάνοι στον αστικό χώρο. Μελέτη μιας περιθωριακής ομάδας στο Δήμο 
Περιστερίου. Λαογραφική εξέταση. Αθήνα 2015 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 24 σημ. 3, σ. 437 σημ. 1343, σ. 
454 σημ. 1373-1375-1376, σ. 460 σημ. 1387. Sp. Tsitsigkos, «A literature Review of Mental Role’s 
Dynamics in the Figuration of the Economic Theology of Religions», Νέα Σιών 92 (2008 – 2014), σ. 
92. Γ. Χ. Κούζας, Η επαιτεία στην πόλη. Μορφές οργάνωσης – στρατηγικές επιβίωσης – ταυτότητες. 
Αθήνα 2017, σ. 32 σημ. 3, σ. 712 σημ. 1096, σ. 742 σημ. 1128, 1129, σ. 759 σημ. 1140. 
 

959.  «Ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιος και η 
προσφορά του στην τοπική μας Εκκλησία τα πρώτα είκοσι έτη της 
αρχιερωσύνης του (1995-2014)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-
2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 7-
10. 

 
Περίληψη: Εκτενής αναφορά στα βιογραφικά στοιχεία αλλά και στον απολογισμό των 
πρώτων είκοσι χρόνων (1995-2014) της ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου στην Ιερά Μητρόπολη των δύο ακριτικών νησιών, με εκτενή 
αναφορά στα αναγεννητικά του μοναχισμού και της ορθόδοξης πνευματικότητας έργα του, 
τα οποία αναγέννησαν στην κυριολεξία την τοπική Εκκλησία. 
 
Αναφορές: Ν. Χ. Αλιπράντης, «Μια αξιόλογη έκδοση», Παριανά 130 (2013), σ. 331. 
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960.  «Σύγχρονοι λαϊκότροποι ποιητές της Σάμου. Η περίπτωση του 
Λεφτέρη Βοργιά και του Γιάννη Αλαφατζάνη», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής 
διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. 
Ευσεβίου, σ. 11-33. 

 
Περίληψη: Με βάση δημοσιευμένες ποιητικές συλλογές συλλογές αλλά και ανάλογες 
δημοσιεύσεις του τοπικού τύπου εξετάζεται εδώ το έργο δύο σύγχρονων λαϊκότροπων 
ποιητών της Σάμου, του Λεφτέρη Βοργιά και του Γιάννη Αλαφατζάνη. Πέρα από ζητήματα 
στιχουργικής, τεχνοτροπίας και ποιητικής μελετώνται συστηματικά ο ιδεολογικός κόσμος, η 
θεματολογία και οι λαογραφικές συνισταμένες του έργου τους, και προβάλλεται η 
σπουδαιότητά του για την αποτύπωση, την κατανόηση και την έρευνα του σύγχρονου 
έντυπου και νεωτερικού λαϊκού πολιτισμού του νησιού. Παραλλήλως, διατυπώνονται 
παρατηρήσεις για την ουσία, την υπόσταση και το περιεχόμενο της λαϊκότροπης ελληνικής 
ποίησης γενικότερα. 
 
Αναφορές: Ν. Χ. Αλιπράντης, «Μια αξιόλογη έκδοση», Παριανά 130 (2013), σ. 331. Γ. Αλαφατζάνης, 
«Σας ευχαριστώ πολύ», Σαμιακόν Βήμα 3899 (21 Οκτωβρίου 2013), σ. 5. 
 

961.  «Λαογραφική Βιβλιογραφία της Σάμου Η. Συμβολή όγδοη», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου 
και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 121-172. 

  
Περίληψη: Πρόκειται για συμβολή στη σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία, όπου 
αναφέρεται και το ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, πανεπιστημιακών αρχείων και 
ερευνητικών κέντρων, που προέρχεται από τη Σάμο. Τα βιβλιογραφικά λήμματα 
συνοδεύονται από θεματολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε να μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν από της ερευνητές, ενώ έχουν αποδελτιωθεί συστηματικά και οι 
λαογραφικές αναφορές του τοπικού τύπου. Η συγκέντρωση της λαογραφικής βιβλιογραφίας 
του νησιού συνεχίζεται, ώστε η προσπάθεια αυτή να συμπληρωθεί με νεότερες προσθήκες 
και αναφορές, για να αποτελέσουν οι βιβλιογραφίες αυτές βασικό επιστημονικό εργαλείο του 
λαογράφου που θα θελήσει να ασχοληθεί με ζητήματα σαμιακής λαογραφίας. 
 
Αναφορές: Ν. Χ. Αλιπράντης, «Μια αξιόλογη έκδοση», Παριανά 130 (2013), σ. 331. Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης, «Η λαογραφική βιβλιογραφική έρευνα στην Ελλάδα», στον τόμο Δημ. Δασκαλάκης (επιμ.), 
Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση. Αθήνα 2013, σ. 526. 
 

962.  «Ένας πρώιμος τουριστικός οδηγός της Σάμου», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής 
διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. 
Ευσεβίου, σ. 173-175. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται ένας παλαιός τουριστικός οδηγός της Σάμου, γραμμένος στα 
αγγλικά, και μελετάται τόσο η προσωπικότητα και το έργο του συγγραφέα του, όσο και ο 
τρόπος με τον οποίο αυτός παρουσιάζει την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου, ως ένα 
είδος πρώιμης συσχέτισης του λαϊκού πολιτισμού με την τουριστική κίνηση, που αργότερα 
και βαθμιαία κυριάρχησε στον τοπικό λαϊκό πολιτισμό. Ο οδηγός αυτός παρέχει και 
σημαντικά λαογραφικά στοιχεία, που μελετώνται εδώ. 

 
963.  «Αγιοταφιτικών ημαρτημένων διόρθωση», Δελτίο Σαμιακών 

Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής 
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διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. 
Ευσεβίου, σ. 176-177. 

 
Περίληψη: Με βάση νέα στοιχεία και έρευνες διορθώνονται προσωπογραφικά και ιστορικά 
σφάλματα παλαιότερων μελετών σχετικών με τις στενές σχέσεις της Σάμου και των 
κατοίκων της με την Αγιοταφιτική Αδελφότητα και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Πρόκειται 
για μελέτη με ενδιαφέρον τόσο για την εκκλησιαστική ιστορία, όσο και για την 
προσωπογραφία της χριστιανικής Σάμου, κατά τον σημαντικό και οριακό 19ο αιώνα, εποχή 
κατά την οποία οι Σάμιοι συνδέθηκαν στενά με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 

 
964.  «Σημειώσεις βιβλίου της ιεράς μονής Τιμίου Σταυρού Σάμου», 

Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου 
και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 178. 

 
Περίληψη: Μεταγράφονται, δημοσιεύονται και υπομνηματίζονται ενθυμήσεις και 
σημειώσεις παλαιού εντύπου βιβλίου της μονής Τιμίου Σταυρού Σάμου, που εν μέρει 
σχετίζονται τόσο με την ιστορία, όσο και με την λαογραφία του νησιού. Πρόκειται για μια 
ακόμη πηγή της ιστορίας και του πολιτισμού της Σάμου που έρχεται στο φως και διατίθεται 
στην μελλοντική έρευνα της νεώτερης εκκλησιαστικής, κοινωνικής και πολιτισμικής 
ιστορίας της Σάμου. 

 
965.  «Το μετόχι της μονής Εισοδίων της Θεοτόκου του Βουνού Σίφνου 

στη Σάμο», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια 
θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 179-181. 

 
Περίληψη: Με βάση αρχειακό και επιγραφικό υλικό και βιβλιογραφικές μαρτυρίες 
παρουσιάζεται η ιστορία της ίδρυσης του μετοχίου της μονής Εισοδίων της Θεοτόκου του 
Βουνού Σίφνου, στους Μυτιληνιούς της Σάμου, η προσωπικότητα του ιδρυτή του αλλά και η 
ιστορική του πορεία, μαζί με τις συνθήκες και τους λόγους που οδήγησαν στην ίδρυσή του. 
Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνονται οι γνώσεις μας για την ύπαρξη μετοχίων μονών εκτός 
Σάμου στο νησί, ως συμβολή στην σαμιακή εκκλησιαστική ιστορία. 

 
966.  «Η Ηγεμονία της Σάμου και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων», 

Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου 
και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 182-187. 

 
Περίληψη: Νέα στοιχεία για ορισμένες πτυχές των στενών σχέσεων της Σάμου και των 
Σαμίων με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ιδιαίτερα κατά την ηγεμονική περίοδο της ιστορίας 
του νησιού. Οι σχέσεις αυτές έχουν επιδράσει και πάνω στη λαϊκή θρησκευτικότητα των 
Σαμίων, διαμορφώνοντας αρκετές τοπικές εθιμικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες. 
Πρόκειται για μελέτη με ενδιαφέρον τόσο για την εκκλησιαστική ιστορία, όσο και για την 
προσωπογραφία της χριστιανικής Σάμου, κατά τον σημαντικό και οριακό 19ο αιώνα, εποχή 
κατά την οποία οι Σάμιοι συνδέθηκαν στενά με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 

 
967.  «Εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες της Χώρας Σάμου», Δελτίο 

Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου 
και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 188-194. 
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Περίληψη: Καταγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών των 
ενοριακών ναών Κοιμήσεως της Θεοτόκου και αγίας Παρασκευής της Χώρας Σάμου, 
περιγράφονται ορισμένα άγνωστα χειρόγραφα που απόκεινται σε αυτές και παρουσιάζεται το 
βιβλιακό υλικό που περιλαμβάνουν. Πρόκειται για μια ακόμη πηγή της ιστορίας και του 
πολιτισμού της Σάμου που έρχεται στο φως και διατίθεται στην μελλοντική έρευνα, αλλά και 
για συμβολή στην καταγραφή και μελέτη του βιβλιακού πλούτου των εκκλησιαστικών 
βιβλιοθηκών του νησιού. 
 
Αναφορές: Φίλιππ. Ηλιού (κατάλοιπα). Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη – Επιστημ. Συνεργάτες: Αν 
Μυλωνοπούλου – Ειρ. Ριζάκη, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία – φυλλάδια 3. Τα 
οθωνικά χρόνια 1833 – 1863 Α΄. 1833 – 1844. Αθήνα 2016, έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. 

 
968.  «Εκκλησιαστικές επιγραφές από τη Χώρα της Σάμου», Δελτίο 

Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου 
και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 195-197. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται ορισμένες νέες και ανέκδοτες μέχρι σήμερα εκκλησιαστικές 
επιγραφές από ναούς, παρεκκλήσια και ξωκλήσια της Χώρας Σάμου, καταταγμένες κατά το 
ναό προέλευσης, ως συμπλήρωμα στις παλαιότερες δημοσιεύσεις σχετικά με τις 
εκκλησιαστικές επιγραφές του νησιού. Πρόκειται για συμπλήρωση του σώματος των 
σαμιακών εκκλησιαστικών επιγραφών, το οποίο έχει δημοσιευθεί, ως συμβολή στην 
εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία του νησιού. 

 
969.  «Εκκλησιαστικές επιγραφές από τον άγιο Παντελεήμονα 

Πύργου», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια 
θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 198. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται μερικές εκκλησιαστικές επιγραφές από το ξωκλήσι του αγίου 
Παντελεήμονα, που βρίσκεται στην περιφέρεια του χωριού Πύργος της Σάμου, ως μικρή 
συμβολή στην μελέτη της ιστορίας του, αλλά και της σαμιακής εκκλησιαστικής ιστορίας 
γενικότερα. Πρόκειται για συμπλήρωση του σώματος των σαμιακών εκκλησιαστικών 
επιγραφών, το οποίο έχει δημοσιευθεί, ως συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία και 
προσωπογραφία του νησιού. 

 
970.  «Περί του τόπου ταφής του Μητροπολίτη Σάμου Κωνσταντίνου 

Α΄ Βοντζαλίδη», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι 
χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 199-201. 

 
Περίληψη: Αναλυτική αναφορά στο παρεκκλήσιο του αγίου Κωνσταντίνου, στο καρλόβασι 
της Σάμου, όπου βρίσκεται και ο τάφος του κτίτορά του, Μητροπολίτη Σάμου Κωνσταντίνου 
Α΄του Βοντζαλίδη. Με βάση επιγραφές και βιβλιογραφικές μαρτυρίες αποσαφηνίζεται η 
ιστορία του κτίσματος, καθώς και οι διαδοχικές λατρευτικές αφιερώσεις του. Πρόκειται για 
συμπλήρωση των σχετικών με τον Μητροπολίτη Κωνσταντίνο, όπως αυτά έχουν 
δημοσιευθεί, ως συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία του νησιού. 

 
971.  «Ηγεμονική Σάμος και Οικουμενικός Θρόνος: Νέα στοιχεία από 

το έργο του Ιβάν Ι. Σοκόλοφ», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-
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2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 
202-204. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται άγνωστα μέχρι σήμερα στοιχεία για τις σχέσεις της Ηγεμονίας 
της Σάμου (1834-1912) με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως παρουσιάζονται στο σχετικό 
με την ιστορία της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά τον 19ο αιώνα έργο του Ρώσου 
καθηγητή Ιβάν Ι. Σοκόλοφ, μια σημαντικότατης πηγής για την εκκλησιαστική ιστορία της 
εποχής, η οποία μέχρι πρότινος παρέμενε απροσπέλαστη για την ελληνική ιστορική έρευνα. 

 
972.  «Λαογραφικά των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων», 

Χοροστάσι 41 (2012), σ. 10-12. 
 

Περίληψη: Στη σύντομη αυτή μελέτη παρουσιάζονται ορισμένες χαρακτηριστικές 
τελετουργικές μορφές της λαϊκής εθιμολογία δύο μεγάλων εορτών του ελληνικού 
Δωδεκαημέρου, οι ρίζες τους στο χρόνο και η πορεία τους μέχρι σήμερα, με βάση τις 
αλλαγές και τους μετασχηματισμούς που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Πρόκειται για ένα 
μελέτημα θρησκευτικής λαογραφίας, που επικεντρώνεται στις διαχρονικές και εξελικτικές 
τάσεις που μπορούν να καταγραφούν στα ελληνικά δωδεκαημερίτικα λαϊκά θρησκευτικά 
έθιμα. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 812 [Αν. Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 967. 

 
973.  «Ναοί και ενοριακό σύστημα στον Παγώνδα της Σάμου», 

Απόπλους 54-56 (2012), σ. 370-377. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξατάζεται το ενοριακό σύστημα του χωριού Παγώνδας της 
Σάμου, και συγκεκριμένα οι ναοί, τα παρεκκλήσια και τα ξωκλήσια του, η ιστορία και τα 
κειμήλια καθενός, αλλά και η ένταξή τους στο γενικότερο ναϊκό σύστημα του χωριού. Μέσα 
από τα ιστορικά και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία ανιχνεύονται έτσι δεδομένα της 
παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων, που σχετίζονται με τους ναούς, 
την οικοδόμηση, τη διακόσμηση και τη διαχρονική πορεία τους, ως συμβολή στην μελέτη 
των δεδομένων της σαμιακής θρησκευτικής λαογραφίας, και μάλιστα σε σχέση προς το 
ενοριακό σύστημα. 

 
974.  «Η φωτιά σε λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες της Θράκης», Η 

φωτιά πηγή ζωής, δύναμης και καθαρμού. Πρακτικά Επιστημονικής 
Συνάντησης. Αθήνα 2013, εκδ. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, 
σ. 99-105. 

 
Περίληψη: Στον λαϊκό πολιτισμό της Θράκης η φωτιά έχει ρόλο κυριαρχικό και αυτό 
αντικαθρεφτίζεται και στον πολυποίκιλο κόσμο των θρακικών λαϊκών θρησκευτικών 
τελετουργιών, που αποτελούν σχηματοποίηση και παραστατική έκφραση νοοτροπιών, 
αντιλήψεων και δεισιδαιμονιών, η αρχή των οποίων συχνά χάνεται στην αυγή του ίδιου του 
ανθρώπινου πολιτισμού. Η θέση της είναι βέβαια ανάλογη της χρηστικότητάς της, της 
σπουδαιότητας που είχε – και κατά ένα τρόπο μέσω των υποκαταστάτων της συνεχίζει να 
έχει – στον πολιτισμό της καθημερινότητας. Σύμβολο ηλιακό και καθαρτήριο πυρ, με 
αναμνήσεις αρχαίων θρησκευτικών τελετουργιών και την καθαγιασμένη πρακτική και 
συμβολική χρήση της στην οικογενειακή εστία, η φωτιά κυριαρχεί στο συμβολικό σύστημα 
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αναπαραστάσεων και μεταφυσικής ερμηνείας του κόσμου που συναποτελούν τη λαϊκή 
θρησκευτική πίστη και λατρεία κάθε περιοχής. 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 178 σημ. 683. Ειρ. 
Αμπελάκια-Καλατζή, Η Εστία και η Πυρά της σε λαϊκές αντιλήψεις και εκδηλώσεις του ελληνικού λαού. 
Αθήνα 2015, σ. 110 σημ. 525, σ. 166 σημ. 919, σ. 208. Μ. Γ. Σέργης, «Έθιμα του Πάσχα από τη 
Θράκη», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Κ. Ζαφείρης – Ελ. Ναξίδου – Γιάνν. Μπακιρτζής – Andr. 
Farrington (επιμ.), Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης. Κομοτηνή 2015, έκδ. Σχολή 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σ. 325 σημ. 91 [ηλεκτρονική έκδοση]. Αλ. 
Μανδηλαρά, Λαογραφία της πολιτικής γελοιογραφίας σε αθηναϊκές εφημερίδες (1974 – 2004). Αθήνα 
2018 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 333. Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 112 σημ. 318. Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η 
έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 129 σημ. 35. Eusebi Ayensa i Prat, 
Στις εσχατιές της θάλασσας. Ισπανο-ελληνικές λαογραφικές συγκριτικές μελέτες. Αθήνα 2018, σ. 466 
σημ. 42. 
 

975.  «Ναός Αναστάσεως και Πανάγιος Τάφος», Πειραϊκή Εκκλησία 248 
(2013). Αφιέρωμα: Η εις Άδου Κάθοδος, σ. 52-53. 

 
Περίληψη: Εκτίθενται εδώ εν συντομία τα σχετικά με την ιστορική πορεία του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, από την ίδρυση της Εκλησίας των Ιεροσολύμων, την ημέρα της 
Πεντηκοστής, ως την αραβική, την λατινική, την ισλαμική και την οθωμανική κατάκτηση, 
αλλά και τα νεότερα χρόνια. Επίσης, περιλαμβάνονται τα σχετικά με το Ναό της 
Αναστάσεως, τα προσκυνήματα που περιλαμβάνει, τα ετός αυτού παρεκκλήσια, τον Πανάγιο 
Τάφο, το Σκευοφυλάκιο του Παναγίου Τάφου, την Αγιοταφιτική Αδελφότητα και το έργο 
της, αλλά και την λειτουργική ζωή στο Ναό της Αναστάσεως. 

 
976.  «Λαογραφικά του Δωδεκαημέρου», Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία 

της Νάξου 18: 67 (2013), σ. 16-17, 31. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται και μελετώνται βασικές μορφές ελληνικών εθίμων και λαϊκών 
δρωμένων που σχετίζονται με τις τρεις μεγάλες εορτές του ελληνορθόδοξου Δωδεκαημέρου 
(Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά - Θεοφάνεια), με βάση τη σχετική πρωτογενή λαογραφική 
βιβλιογραφία, αλλά και μορφές νεοεισηγμένων εθίμων, τα οποία ωστόσο έχουν 
ενσωματωθεί αρμονικά στην σύγχρονή μας ελληνική εορταστική χριστουγεννιάτικη 
εθιμοταξία. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται μια εικόνα του δωδεκαημερίτικου εθιμικού 
πλούτου, που αποτελεί σημαντικό τμήμα των εκδηλώσεων της σύγχρονής μας ελληνικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας. 

 
977.  «The Emperor Saint Constantine in Greek folk religious 

tradition», στον τόμο Prof. Dragisa Bojović (εκδ.), International 
Conference Commemorating the 1700th Aniversary of the Edict of 
Milan «Saint Emperor Constantine and Christianity» (Niș, 31 Μay – 
2 June 2013) 2. Niș 2013, σ. 277-290. 

 
Περίληψη: Ο Μέγας Κωνσταντίνος αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους αγίους της 
ελληνικής λαϊκής λατρευτικής παράδοσης, όπως φανερώνει ο μεγάλος αριθμός των ναών, 
τόσο των ενοριακών όσο και των παρεκκλησίων και των ξωκλησιών που είναι αφιερωμένοι 
σε αυτόν, αλλά και η πάνδημη συμμετοχή του κόσμου στις κατά τόπους πανηγύρεις του. Η 
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εξέταση τόσο των βασικών λατρευτικών πράξεων και πρακτικών, όσο και των λαϊκών 
παραδόσεων που συνδέονται με τον άγιο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο μπορούν να μας 
δείξουν την λαογραφική του υπόσταση, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο ο ελληνικός λαός τον 
αντιλαμβάνεται και τον προσδιορίζει. Η σπουδή λοιπόν της λαογραφικής φυσιογνωμίας του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου στην ελληνική λαϊκή παράδοση αναλύεται στην μελέτη αυτή. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. Συμπληρωμένη 
και αναθεωρημένη μορφή της μελέτης αυτής έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα, με τον 
τίτλο «Ο Μέγας Κωνσταντίνος στην ελληνική λαϊκή θρησκευτική παράδοση», Παρνασσός 54 
(2012), σ. 1-15, βλ. παρακάτω αρ. 1132. Περίληψή της στα αγγλικά, με τον ίδιο τίτλο, έχει 
δημοσιευθεί στον τόμο Prof. Dragisa Bojović (ed.), Saint Emperor Constantine and Christianity. 
Nis 2013, εκδ. The Centre of Church Studies, σ. 103.  
 
Αναφορές: Μαρ. Τριπερίνα, Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των Ελλήνων 
κατοίκων στον Πόντο (μέσα 19ου αι. – 1922). Κομοτηνή 2014 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 138 σημ. 516. 
Παντελεήμων Μουτάφης, Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, Η παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
των κατοίκων της Θράκης: η περίπτωση των Αβδήρων. Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 83 σημ. 
23 
 

978.  «Ένας αγγλόφωνος τουριστικός οδηγός για τη Σάμο», Μεθόριος 
48 (2013), σ. 51-53. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται κριτικά και εντοπίζονται, επισημαίνονται και ελέγχονται παραλείψεις 
και ανακρίβειες σε αγγλόφωνο τουριστικό οδηγό που αφορά τη Σάμο, την ιστορία, την 
αρχαιολογία και τον πολιτισμό της. Παραλλήλως δε επισημαίνονται οι τάσεις που 
κυριαρχούν σε παρόμοια έντυπα, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για τη βελτίωσή τους και 
την μελλοντική πιο ευπρόσωπη και ουσιαστική παρουσία τους, ως συνέχεια της μελέτης των 
τουριστικών οδηγών που αναφέρονται στη Σάμο, την ιστορία και τον πολιτισμό της, μέσα 
από τους οποίους γνωρίζουν το νησί οι περισσότεροι από τους ξένους επισκέπτες του. 

 
979.  «Όψεις της ελληνικής λαϊκής αγιολατρείας», Χοροστάσι 42 (2013), 

σ. 8-9, 15. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξατάζονται ορισμένες βασικές αρχές της ελληνικής λαϊκής 
αγιολατρείας, η οποία προσδιορίζει κατά κύριο λόγο την ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή 
θρησκευτική συμπεριφορά. Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία εξετάζονται χαρακτηριστικά 
παραδείγματα, και απομονώνονται οι βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την 
αγιολατρεία και τις εκδηλώσεις της, στα πλαίσια της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας, η 
έρευνα της οποίας βρίσκεται, τα τελευταία χρόνια, σε πλήρη εξέλιξη. 
 
Αναφορές: Στ. Καράμπελας, Η λατρεία του αγίου Γεωργίου στον ελλαδικό χώρο. Κομοτηνή 2016, σ. 9 
σημ. 4, σ. 41. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 967. 

 
980.  «Ιωάννης ο Πρόδρομος. Λαογραφία», Μεγάλη Ορθόδοξη 

Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία 9. Αθήνα 2013 [στο εξής: ΜΟΧΕ 9], σ. 
163-164. 

 
981.  «Ιωσήφ Γεωργειρήνης Αρχιεπίσκοπος Σάμου και Ικαρίας», 

ΜΟΧΕ 9, σ. 319. 
 

982.  «Ιούδας. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 9, σ. 52-53. 
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983.  «Ιωάννης ο Θεολόγος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 9, σ. 177. 
 

984.  «Καζαμίας», ΜΟΧΕ 9, σ. 332. 
 

985.  «Καθαγιασμός», ΜΟΧΕ 9, σ. 343-344. 
 

986.  «Καθαρμός», ΜΟΧΕ 9, σ. 345. 
 

987.  «Κάλαντα», ΜΟΧΕ 9, σ. 366-367. 
 

988.  «Καλικάντζαροι», ΜΟΧΕ 9, σ. 374-375. 
 

989.  «Καλόγεροι», ΜΟΧΕ 9, σ. 392-393. 
 

990.  «Καλογέρωμα», ΜΟΧΕ 9, σ. 395. 
 

991.  «Η τσαμπούνα στη Σάμο», στο «Απαπά καημός. Σάμος, Ικαρία, 
Φούρνοι, Αγαθονήσι» (ένθετο δίκου ψηφιακής εγγραφής). Αθήνα 
2013, σ. 5-8. 

 
Περίληψη: Περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής της «τσαμπούνας» στη Σάμο, και η 
χρήση της ως κύριου μουσικού οργάνου για την ψυχαγωγία των ανθρώπων, στον 
παραδοσιακό πολιτισμό του νησιού. Επίσης επισημαίνονται οι νεότερες χρήσεις και 
ειδικότερες σημασιοδοτήσεις του οργάνου, που σταδιακά συνδέθηκε αποκλειστικά με τα 
σαμιακά άσεμνα και βωμολοχικά τραγούδια της Αποκριάς. 
 
Αναφορές: Συντακτική Ομάδα, «Ημερολόγιο καταστρώματος», Απόπλους 57-58 (2013), σ. 5. 

 
992.  «Ο Σάμιος Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης Αλέξανδρος ο 

Δηλανάς (1878-1958) και το εθνικό έργο του», Ενατενίσεις. 
Περιοδική έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας 19 
(2013), σ. 44-51. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζεται η ζωή και το έργο, εθνικό, πνευματικό και 
εκκλησιαστικό του Σάμιου Μητροπολίτη Βεροίας Αλεξάνδρου Δηλανά, ο οποίος πριν την 
τελική αποκατάστασή του είχε χρηματίσει Επίσκοπος και Μητροπολίτης διαφόρων 
μικρασιατικών και ελλαδικών επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου, όπου και είχε αναπτύξει 
έντονη αγωνιστική δράση, εξ αιτίας της οποίας υπέστη διώξεις, φυλακίσεις και εξορίες. 
Πρόκειται για συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία και προσωπογραφία τόσο της Σάμου, 
όσο και του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά τον 
πολύτροπο 20ό αιώνα. 
 
Αναφορές: Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος 
Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 285 σημ. 35. 

 
993.  «Ο καθηγητής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης και η δωδεκανησιακή 

λαογραφία», Φιλολογική 123 (2013). Αφιέρωμα στον Δημήτρη 
Χατζή, σ. 85-90. 
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Περίληψη: Εξετάζεται εδώ το σύνολο του επιστημονικού, συγγραφικού και ερευνητικού 
έργου του καθηγητή λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, 
ειδικότερα δε το έργο του που σχετίζεται με την καρπαθιακή ειδικότερα, και τη 
δωδεκανησιακή γενικότερα λαογραφίας, καθώς μεγάλο μέρος των δημοσιεύσεών του 
επικεντρώνεται στους τομείς αυτούς. Η μελέτη αποτελεί και συμβολή στην μελέτη της 
ιστορίας της ελληνικής λαογραφίας, και μάλιστα των σύγχρονων ρευμάτων της νεωτερικής 
και αστικής λαογραφίας, μέσα από το έργο ενός από τους κυριότερους εκπροσώπους τους. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 144 σημ. 23. 

 
994.  «Οι Φαναριώτες στην Ηγεμονία της Σάμου (1834-1912)», Νέος 

Ερμής ο Λόγιος 7 (2013), σ. 198-206.  
 

Περίληψη: Από τα δεδομένα της μελέτης αυτής φαίνεται ότι η ιστορία της Ηγεμονίας της 
Σάμου είναι άμεσα συνδεδεμένη με το Φανάρι και τους Φαναριώτες και δεν μπορεί να 
ερμηνευθεί παρά στα πλαίσια της Πατριαρχικής ιστορίας και της φαναριώτικης πολιτικής  
του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Στους Φαναριώτες και το Φανάρι, το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, οφείλεται η ακμή της ηγεμονικής Σάμου, ο κοσμοπολιτισμός, η καλλιέργεια 
των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και οι πρωτοφανείς ελευθερίες που 
απολάμβαναν οι Σάμιοι. Στους Φαναριώτες οφείλονται άλλωστε και οι στοχαστικές 
αναπροσαρμογές των δεδομένων, που συνέλαβαν ώστε το δούλο Γένος του 1453 να σωθεί, 
να επιβιώσει, να αντρειωθεί και να φτάσει στην κρατική υπόσταση του 1830 και στην μερική 
εθνική αποκατάσταση και ολκλήρωση του 20ού αιώνα.  
 
Αναφορές: Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος 
Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 271 σημ. 16. 
 

995.  «Η Παναγία στη νεοελληνική λαϊκή θρησκευτική παράδοση», 
στον τόμο Ν. Ξυδάκης (επιμ.), Μήτηρ Θεού, Μητέρα των 
Ανθρώπων. Αθήνα 2013, εκδ. Η Καθημερινή, σ. 20-25. 

 
Περίληψη: Η Θεοτόκος αποτελεί το πλέον αγαπητό πρόσωπο της ελληνικής λαϊκής 
λατρείας. Η κυριότερη εορτή της Θεοτόκου, και η πλέον σημαντική ανάμεσα στις 
θεομητορικές εορτές του ετήσιου εορτολογικού κύκλου, είναι εκείνη της Κοίμησης της 
Θεοτόκου (15 Αυγούστου). Ο φιλόθρησκος ελληνικός λαός, συγκινείται βαθύτατα από την 
εορτή αυτή, με την δεκαπενθήμερη νηστεία και την καθημερινή συμμετοχή στις 
παρακλήσεις. Με τον τρόπο αυτό, όπως περιγράφεται στην παρούσα μελέτη, ο λαϊκός 
άνθρωπος φτάνει στην εορτή της Κοιμήσεως με αισθήματα χαρμολύπης, που τον κάνουν να 
την παρομοιάζει με το Πάσχα, ονομάζοντάς την μάλιστα «Πάσχα του καλοκαιριού». 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 968. 

 
996.  «Το Πυθαγόρειο στα πέτρινα χρόνια (1940-1959). Η μαρτυρία του 

Γ. Ανδρεαδάκη», Το Τηγάνι 15 (2013), σ. 331-334. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται μια σημαντική «αφήγηση ζωής» από το Πυθαγόρειο της Σάμου, 
που καλύπτει τις δεκαετίες 1940-1960, και επισημαίνεται η λαογραφική σημασία της, αλλά 
και η υπόστασή της ως ιστορική πηγή για τη μελέτη της σύγχρονης ιστορίας του νησιού, 
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μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου του λαού, που περιγράφει γεγονότα, στάσεις ζωής, 
νοοτροπίες και συμπεριφορές της ιστορικά και πολιτισμικά κρίσιμης εκείνης περιόδου. 
Παραλλήλως δε επισημαίνονται ορισμένες βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται στην 
επιστημονική χρήση αναλόγων κειμένων. 

 
997.  «Πολιτιστικοί σύλλογοι και σύγχρονος λαϊκός πολιτισμός στη 

Σάμο», Σαμιακές Μελέτες 10 (2013), σ. 139-168. 
 

Περίληψη: Μελετώνται εδώ οι σαμιακοί σύλλογοι, εντός του νησιού, αλλά και στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό της Ελλάδας, η σύσταση, η ιστορία, οι στόχοι και η δράση τους. 
Από τη μελέτη αυτή συνάγεται ότι οι σαμιακοί σύλλογοι, αναλόγως του αν δρουν μέσα στο 
νησί, στον ελληνικό χώρο ή στο εξωτερικό, πέρα από τις αναμφίβολες ομοιότητές τους, 
κυρίως ως προς το ζήτημα της πρόσληψης και διαχείρισης στοιχείων του σαμιακού λαϊκού 
πολιτισμού, παρουσιάζουν και ευδιάκριτες διαφορές. Οι πρώτοι προσπαθούν με τα 
λαογραφικά στοιχεία να αναζωογονήσουν πολιτισμικά και να φρονηματίσουν παραδοσιακά 
τους συμπατριώτες τους. Οι δεύτεροι στοχεύουν στην διατήρηση της επαφής με το νησί και 
στην άσκηση παρεμβάσεων στην τοπική κοινωνία , ενώ οι τρίτοι αποσκοπούν στη διατήρηση 
των στοιχείων της πολιτισμικής, θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητας, ώστε να μην 
αλλοτριωθούν τα μέλη τους και αποκοπούν από αυτό που γίνεται αντιληπτό ως «οι ρίζες» 
τους. 
 
Κρίσεις: Απόπλους 61-62 (2014), σ. 201 [Ελπ. Κατσικογιάννη] 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 368-369 σημ. 41, σ. 
418. Αρ. Δουλαβέρας, «Η νεωτερικότητα στον φιλέορτο βίο της Μεσσηνίας: Νέο – αγροτικές και 
συναφείς γιορτές», στον τόμο στον τόμο Μαν. Γ. Βαρβούνης – Μαν. Γ. Σέργης – Δέσπ. Δαμιανού – Ν. 
Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός 
ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 
2016, Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 100 
σημ. 41. Αρ. Δουλαβέρας, «Λαϊκός πολιτισμός, παράδοση και νεωτερικότητα», στον τόμο Β. Δ. 
Αναγνωστόπουλος (επιμ.), Τιμή στον Κώστα Λιάπη. Χαιρετισμοί – ομιλίες. Βόλος 2016, έκδ. 
Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού: Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Παιδικού Βιβλίου / Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, σ. 61 σημ. 50, σ. 73. 

 
998.  «Ενώσεως εορτασμοί», Φτεριάς 57 (2013), σ. 7-8. 

 
Περίληψη: Γίνεται εκτενής αναφορά στους εορτασμούς της εκατονταετίας από την ένωση 
της Σάμου με την Ελλάδα (1912-2012), στις επιμέρους εκδηλώσεις, αλλά και στις βασικές 
αρχές που διείπαν την οργάνωση και το περιεχόμενό τους. Επίσης δίνονται σχετικές 
απαντήσεις σε σχετικές με την ιδεολογία και την πρακτική των εορτασμών αυτών απορρίες, 
καθώς διαγράφεται το βασικό ιδεολογικό τους πλαίσιο. 

 
999.  «Το ναξιακό περιοδικό Αργοκοιλιώτισσα και η ελληνική 

θρησκευτική λαογραφία», στον τόμο Ιω. Προμπονάς – Στ. Ψαρράς 
(επιμ.), Πρακτικά Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου 
των αιώνων» (Κωμιακή 4 - 7 Σεπτεμβρίου 2008). Αθήνα 2013, εκδ. 
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σ. 725-736. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η περίπτωση ενός σύγχρονου θρησκευτικού περιοδικού της Νάξου, 
με αφορμή την οποία διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με τα περιεχόμενα, τη μορφή, τη 
συγκρότηση και την ιδεολογία που συνέχει παρόμοιες εκδοτικές προσπάθειες, ως 
εκδηλώσεις της λαϊκής θρησκευτικότητας. Ο ελληνικός θρησκευτικός περιοδικός τύπος 
αποτελεί σπουδαίο πεδίο έρευνας, για διαφορετικούς κλάδους της επιστήμης. Τις τελευταίες 
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μάλιστα δεκαετίες παρατηρείται στη χώρα μας πραγματική εκδοτική άνθιση των εντύπων 
αυτών, γι’ αυτό και η θρησκευτική λαογραφία πρέπει να ασχοληθεί μαζί τους, καθώς 
αποτελούν σημαντικές εκδηλώσεις της ελληνικής παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς. Αυτό επιχειρείται πιλοτικά και στην παρούσα μελέτη. 
 
Σημείωση: Η μελέτη, κατά πολύ εκτενέστερη, δημοσιεύθηκε αρχικά υπό τον τίτλο «Ελληνικός 
περιοδικός θρησκευτικός τύπος: Η περίπτωση του ναξιακού περιοδικού Αργοκοιλιώτισσα, Η 
Παναγία της Νάξου», Ναξιακά. Επετηρίδα Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων 1 (2011), σ. 37-57 
[βλ. αρ. 920]. Εδώ δημοσιεύεται συντομευμένη και ενίοτε ενημερωμένη βιβλιογραφικά, με 
χρησιμοποίηση του ίδιου αρχειακού και πρωτογενούς υλικού. 
 
Αναφορές: Στ. Λεκάκης, «Ξαναδιαβάζοντας την ιστορία των Ονειρευάμενων της Κορώνου. Σκέψεις 
πάνω στο βιβλίο του Charles Stewart: Dreaming and historical consciousness in island Greece», 
Ναξιακά Γράμματα 20 (2016), σ. 14. 
 

1000.  «РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЫЧАИ В ГРЕЧЕСКИХ ГОРОДСКИХ 
ЦЕНТРАХ: ЦЕРКОВНЫЕ ЛИТАНИИ В АФИНАХ», Х Когресс 
этнографов и антропологов России. Тезисы докладов. Москва 
2013, σ.  127. 

 
Περίληψη: Στα πλαίσια της μελέτης της ελληνικής λαϊκής αστικής θρησκευτικότητας, αλλά 
και της νεωτερικής λαογραφίας μας, μελετώνται εδώ οι αστικές εκκλησιαστικές λιτανείες, με 
παραδείγματα κυρίως από την λατρευτική πράξη και πρακτική των ενοριών της Ιεράς 
Μητροπόλεως Περιστερίου. Ειδικότερα μελετώνται οι λιτανείες των πανηγύρεων των ναών 
αλλά και των μεγάλων εορτών του ετήσιου εορτολογικού κύκλου, και διατυπώνονται 
παρατηρήσεις σχετικά με τα στοιχεία που διατήρησαν από τις ανάλογες λιτανείες του 
αγροτοκτηνοτροφικού χώρου της ελληνικής υπαίθρου, καθώς και για τα νέα τελετουργικά 
στοιχεία που ενσωμάτωσαν, στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός νέου λατρευτικού και 
τελετουργικού τυπικού, στον ελληνικό αστικό χώρο και στα πλαίσια της μετανεωτερικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Σημείωση: Η μελέτη, κατά πολύ εκτενέστερη, δημοσιεύθηκε αρχικά υπό τον τίτλο «Αστικές 
εκκλησιαστικές λιτανείες», στον τόμο Κύριλλος Κατερέλος – Απ. Γλαβίνας – Γρ. Λαρεντζάκης 
(επιμ.), Σκεύος εις Τιμήν. Ἀφιερωματικὸς τόμος ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 25ετίας ἀπὸ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον 
χειροτονίας καὶ 20ετίας ἀπὸ τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας 
καὶ Μεσευρώπης κ. Μιχαὴλ. Festschrift zum 25 jährigen Jubiläum der Bischofsweihe und 20 
jährigen Jubiläum Metropolit von Austria und Exarch von Ungarn und Mitteleuropa Dr. Michael 
Staikos. Ἀθῆναι 2011, σ. 67-75 [βλ. αρ. 950]. Εδώ δημοσιεύεται συντομευμένη, ως ανακοίνωση 
στο 10th Congess of Russian Ethnographers and Anthropologists (Μόσχα, 2-6 Ιουλίου 2013 / 
Russian Academy of Sciences – Institute of Ethnology and Antropology) και ενίοτε ενημερωμένη 
βιβλιογραφικά, με χρησιμοποίηση του ίδιου αρχειακού και πρωτογενούς υλικού. 
 

1001.  «Βίοι Αγιορειτών (19ος - 20ός αι.) ως πηγές για την μελέτη 
της αγιορείτικης λαογραφίας», στον τόμο Γ. Βοζίκας (επιμ.), 
Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Λαϊκός πολιτισμός 
και έντεχνος λόγος (ποίηση – πεζογραφία – θέατρο) 1. Αθήνα 2013, 
έκδ. Ακαδημία Αθηνών / Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας, σ. 117-128. 

 
Περίληψη:  Οι βίοι των Αγιορειτών πατέρων του 19ου και του 20ό αιώνα αποτελούν μια 
σημαντική πηγή για την μελέτη της διαχρονικής πορείας και παράδοσης του Αγίου Όρους, 
και στο λαογραφικό επίπεδο, της εξέτασης της παραδοσιακής καθημερινότητας. Καθώς 
συνεχίζουν ουσιαστικά την παράδοση των παλαιών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών, 
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αγιολογικών κειμένων, περιλαμβάνουν πλήθος αναφορών σε ζητήματα της καθημερινής 
ζωής, από πλευρές του υλικού βίου, μέχρι όψεις της λατρευτικής ζωής. Σε ένα δεύτερο 
ωστόσο επίπεδο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επεξεργασία παλαιότερων 
αγιολογικών, θαυματουργικών και συναξαριακών διηγήσεων και μοτίβων στους βίους 
αυτούς, που κάθε φορά προσαρμόζονται στις περιγραφόμενες συνθήκες, οι οποίες συνήθως 
μένουν έξω από τα όρια των σχετικών ερευνών και μελετών. Γι’ αυτό και στην παρούσα 
μελέτη, αν και τα ζητήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται με τρόπο εξαντλητικό, ωστόσο 
τίθενται ορισμένες βάσεις για να ξεκινήσει ο σχετικός επιστημονικός διάλογος. 
 
Κρίσεις: Südost-Forschungen 72 (2013), σ. 582-583 [W. Puchner] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γ. Βοζίκας, «Η συνάντηση του λαϊκού πολιτισμού με τον έντεχνο λόγο», www. keel / 
vozikas. pdf. [= Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 33-34 (2009-2013), σ. 881]. 
 

1002.  «Μοναστηριακές επιδράσεις στην ελληνική ενοριακή 
λαϊκή λατρεία», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 21-40. 

 
Περίληψη:  Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η πρόσληψη των μοναστηριακών στοιχείων στην 
ενοριακή λατρευτική ζωή των πόλεων, η οποία έχει ορισμένα όρια, που υπαγορεύονται από 
την ουσιαστική διάκριση μεταξύ του μοναστικού και του κοσμικού τρόπου ζωής. Οι δύο 
αυτοί τρόποι ύπαρξης και δράσης μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μπορεί σε ορισμένα, 
εξωτερικά κατά κανόνα, στοιχεία να πλησιάσουν, μεταξύ τους ωστόσο υφίσταται βασική 
διαφορά ουσίας, η οποία δεν μπορεί ούτε να ξεπεραστεί, ούτε να γεφυρωθεί. Στην 
καθημερινή λατρευτική πρακτική του λαού οι μοναστηριακές επιδράσεις στην ενοριακή 
λαϊκή λατρεία είναι ευδιάκριτες και, παρά τους περιορισμούς που γνωρίζουν, αποτελούν 
γενεσιουργούς παράγοντες νέων εθιμικών μορφών και πρακτικών, όπως αυτές που 
παραπάνω αναλύθηκαν, οι οποίες απασχολούν την επιστήμη της λαογραφίας, και τη 
νεωτερική ελληνική λαογραφία ειδικότερα. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο www. 
laographiki. gr. 
 

1003.  «Ο κώδικας αρ. 90 της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και η 
σαμιακή μονή της Παναγίας του Βροντά», Εκκλησιαστικός Φάρος 
83-84 (2012-2013), σ. 89-121 [σε συνεργασία με τον Παναγ. 
Τζουμέρκα]. 

 
Περίληψη: Στη συλλογή χειρογράφων της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου σώζονται δύο 
χειρόγραφα από τη μονή της Παναγίας του Βροντά, που συναποτελούν τον «κώδικά» της. Το 
πρώτο, το χφ. 99 δημοσιεύσαμε παλαιότερα σχολιασμένο, σε σχετική μελέτη μας. Με την 
παρούσα μελέτη  συμπληρώνουμε τη δημοσίευση αυτή με την έκδοση και τον σχολιασμό και 
του άλλου σχετικού χειρογράφου, που φέρει τον αριθμό 90. Η μονή αυτή βρίσκεται πάνω 
στον ορεινό όγκο του Καρβούνη, κοντά στο χωριό Βουρλιώτες, στο μέσον σχεδόν του 
βορείου μέρους της Σάμου, σε υψόμετρο 458 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. 
Ιδρύθηκε το 1566 από τους αυταδέλφους μοναχούς Ιάκωβο και Μακάριο. Το σημαντικό αυτό 
χειρόγραφο εκδίδουμε στη συνέχεια σχολιασμένο, ως μικρή συμβολή στη μελέτη των 
αρχειακών τεκμηρίων και πηγών της εκκλησιαστικής ιστορίας της Σάμου. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
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Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 12 σημ. 4, σ. 29 σημ. 56. 
Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος Σάμος και 
προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα 
στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας 
και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 265 σημ. 4, σ. 266 σημ. 8. «Βιβλιογραφία Σάμου», 
vivliografiasamos. blogspot. gr / 2015 06 01. archive. html.  
 

1004.  «Investigating the interaction between education and 
power: The case of the Principality of Samos (1834-1913)», στον 
τόμο Education and Power: Historical Perspectives. International 
Standing Conference for the History of Education – ISCHE 35 (Riga 
August 21-24, 2013). Riga 2013, σ. 87 – το πλήρες κείμενο στο https: 
// www. researchgate. net / publication / 276919183, σ. 1-7 [σε 
συνεργασία με την Σοφία Ηλιάδου-Τάχου και την Αλ. Ορφανού]. 

 
Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζονται οι κρατικές επιδράσεις πάνω στην 
οργάνωση, το περιεχόμενο και τη μορφή της παρεχόμενης στην Ηγεμονία της Σάμου 
εκπαίδευσης, από την εγκαθίδρυση του ηγεμονικού καθεστώτος, το 1834, ως και την 
ουσιαστική εναρμόνιση της εκπαίδευσης με αυτήν  του ελληνικού κράτους, το 1913, στο 
οποίο ωστόσο το νησί είχε ενσωματωθεί το 1912. Με βάση αρχειακό και βιβλιογραφικό 
υλικό εξετάζονται οι παράμετροι του ζητήματος, και προτείνονται ερμηνείες και ορισμένα 
από τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με την ιστορία της εκπαίδευσης στην ηγεμονική 
Σάμο. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Β. Γιαλαμάς – Σ. Ηλιάδου-Τάχου – Α. Ορφανού, «Η διδασκαλία της Ιστορίας στην 
Ηγεμονία της Σάμου από τις σχολικές εκδόσεις του Ηγεμονικού Τυπογραφείου: ανάμεσα στον 
σαμιακό ηγεμονισμό και τον ελληνικό εθνισμό», Πρακτικά του 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας 
Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή, «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; Ιστορικές συγκριτικές 
προσεγγίσεις», (Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014). 
Θεματική: Σχολική Γνώση και Διδακτική Ιστορίας και Γλώσσας. Πάτρα 2014 (εκδ. Εργαστήριο του 
Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών), σ. 44. Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, «Ο 
Σάμιος Επίσκοπος Τυρολόης Πορφύριος Ζαμπέτης (1701 – 1781) και η Πορφυριάδα Σχολή 
Καρλοβάσου», Χαριστήριος τόμος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρυστίας και Σκύρου κ. 
Σεραφείμ. Κάρυστος 2018, σ. 112. 

 
1005.  «Αγιορείτικα και βατοπαιδινά εκδοτικά», 

Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της Νάξου 18: 69 (2013), σ. 16-17. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται αγιορείτικες εκδόσεις, ιδιαίτερα δε εκδόσεις της Ιεράς Μονής 
Βατοπαιδίου, σχολιάζονται, και διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με την αθωνική 
λογιωσύνη αλλά και τη συγγραφική και εκδοτική παραγωγή των μοναχών του Αγίου Όρους, 
όπως αυτή εξελίσσεται και παρουσιάζεται στις μέρες μας. Πρόκειται για μια την ανάδειξη 
μιας σημαντικής πτυχής της δράσης και παρουσίας του αθωνικού μοναχισμού, και μάλιστα 
κατά την περίοδο της ακμής του, με ενδιαφέρον τόσο για την ιστορία, όσο και για την μελέτη 
της παραδοσιακής καθημερινότητας του Άθωνος. 

 
1006.  «Πηγές της στρατιωτικής λαογραφίας», Παριανά 130 

(2013), σ. 268-270. 
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Περίληψη: Με βάση απομνημονεύματα στρατιωτικά της εποχής του Μεσοπολέμου, που 
δημοσίευσε ο Ν. Αλιπράντης διατυπώνονται παρατηρήσεις για τον κλάδο της στρατιωτικής 
λαογραφίας, τη σχετική βιβλιογραφία και την πρόοδό της, στα πλαίσια της ελληνικής 
λαογραφικής βιβλιογραφίας, τα περιεχόμενα και τις επιστημονικές προοπτικές που 
παρουσιάζει ο σπουδαίος αυτός λαογραφικός κλάδος, στα πλαίσια των ελληνικών 
λαογραφικών σπουδών. 

 
1007.  «Βατοπαιδινά και αθωνικά εκδοτικά», Πρωτάτον 130 

(2013), σ. 211-213. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται αγιορείτικες εκδόσεις, ιδιαίτερα δε εκδόσεις της Ιεράς Μονής 
Βατοπαιδίου, σχολιάζονται, και διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με την αθωνική 
λογιωσύνη αλλά και τη συγγραφική και εκδοτική παραγωγή των μοναχών του Αγίου Όρους, 
όπως αυτή εξελίσσεται και παρουσιάζεται στις μέρες μας. Μέσα από τις εκδόσεις αυτές 
προβάλλεται τόσο η σύγχρονή μας πνευματική και εκδοτική προσφορά του Αγίου Όρους, 
όσο και η σύγχρονη αθωνική λογιωσύνη, η οποία συνεχίζει να ανθίζει στα ιερά καθιδρύματα 
του Άθωνος, ως φυσική εξέλιξη της μακραίωσης λόγιας παράδοσης του αγιασμένου αυτού 
τόπου. 
 

1008.  «Ενώσεως διδάγματα. Εκατό χρόνια από την ένωση της 
Σάμου με το ελληνικό κράτος (1912-2012)», στον τόμο Στρ. 
Φιλιππότης (επιμ.), Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 16 (2014). Αθήνα 
2014, σ. 184-197. 

 
Περίληψη: Με αφορμή τον εορτασμό για εκατό χρόνια από την ένωση της Σάμου με το 
ελεύθερο ελληνικό κράτος (1912-2012), διατυπώνονται εδώ ορισμένες σκέψεις και 
συμπεράσματα. Εκατό χρόνια ελεύθερου ελληνικού βίου, που διαμόρφωσαν τη ζωή στο νησί 
πάνω σε νέες βάσεις και δημιούργησαν ένα πλαίσιο για την συλλογική και ατομική μας 
ύπαρξη. Και όπως είναι φυσικό, ο εορτασμός της εκατονταετίας δίνει την ευκαιρία για έναν 
ευρύτερο και βαθύτερο απολογισμό, αλλά και για την εξαγωγή ορισμένων ουσιωδών 
συμπερασμάτων, όπως είναι αναμενόμενο να γίνεται πάντοτε, όταν εορτάζουμε ιστορικά 
γεγονότα οριακά, που αλλάζουν τη ζωή και την ιστορική πορεία ενός τόπου. Γι’ αυτό και στη 
μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια να οδηγηθούμε στη συναγωγή σχετικών διδαγμάτων, αφού 
έτσι μόνο καταξιώνεται η ιστορική αναδίφηση και μελέτη γεγονότων, προσωπικοτήτων και 
εξελίξεων.  
 

1009.  «Μορφές αστικής θρησκευτικότητας σε αθηναϊκές 
ενορίες», στον τόμο Σ. Γ. Φιλιππότης (εκδ.), Αθηναϊκό Ημερολόγιο 
25 (2014), σ. 191-196. 

 
Περίληψη: Είναι γνωστό το ότι η λαϊκή θρησκευτικότητα δεν αποτελεί φαινόμενο 
εντοπισμένο μόνο στον αγροτοκτηνοτροφικό χώρο, αλλά ότι παρουσιάζεται, με ορισμένες 
μεταλλαγές, προσαρμογές και διαφοροποιήσεις, και στις πόλεις. Τα φαινόμενα και οι 
εκδηλώσεις της λεγόμενης «αστικής λαογραφίας» αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, μερικά 
από τα πλέον αγαπημένα θέματα της νεωτερικής λαογραφίας. Στο πλαίσιο αυτό συχνά 
μελετώνται και ζητήματα της θρησκευτικής λαϊκής παράδοσης, όπως αυτή μορφοποιείται και 
εκδηλώνεται στον αστικό χώρο, καθώς συμβαίνει με τις λιτανείες και τις πανηγυρικές 
εκδηλώσεις των αθηναϊκών ενοριών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης, με 
βάση επιτόπια έρευνα, αλλά και τη σχετική με το ζήτημα λαογραφική βιβλιογραφία, η οποία 
τα τελευταία χρόνια αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. 
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1010.  «Νικολοβάρβαρα», Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της Νάξου 
18: 70 (2013), σ. 16-17. 

 
Περίληψη: Ονομάζεται έτσι από το λαό η περίοδος από 4 ως 6 Δεκεμβρίου, οπότε και οι 
εορτές της αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου), του αγίου Σάββα (4 Δεκεμβρίου) και του αγίου 
Νικολάου (6 Δεκεμβρίου). Συχνές στο λαό είναι οι αντιλήψεις για δήθεν συγγενικές σχέσεις 
που ένωναν τους αγίους αυτούς, οι οποίες βεβαίως είναι ανυπόστατες από αγιολογική άποψη, 
και έχουν μάλλον αιτιολογικό χαρακτήρα, καθώς μέσα από αυτές ο λαός προσπαθεί να 
εξηγήσει τη χρονική εγγύτητα των εορτών τους. Υπάρχουν επίσης σχετικά λαϊκά άσματα και 
παροιμίες, που αναφέρονται στη φονική σφοδρότητα του ψύχους αυτών των ημερών, ενώ 
συνήθεις είναι οι μετεωρολογικές προγνώσεις λίγο πριν την έναρξη της εορταστικής 
περιόδου του Δωδεκαημέρου.  
 

1011.  «Τα σεβάσματα της λαϊκής λατρείας των κατοίκων της 
Λέκκας Σάμου», Άνεμος της Λέκκας 44 (2013), σ. 9-13. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται από ιστορική και λαογραφική άποψη, με βάση την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία, αρχειακή αλλά και επιτόπια λαογραφική έρευνα, τόσο ο ενοριακός ναός του 
αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, όσο και τα παρεκκλήσια και τα ξωκλήσια του χωριού Λέκκα 
της δυτικής Σάμου. Παραλλήλως με την ιστορική τους ταυτότητα μελετώνται και οι 
λατρευτικές συνήθειες της λαϊκής θρησκευτικότητας των κατοίκων, οι οποίες σχετίζονται με 
τα ναϊκά αυτά κτίσματα, που αποτελούν τις βάσεις αλλά και τις αφετηρίες για την οργάνωση 
και εκδήλωση της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς στο χωριό, και στην ευρύτερη 
περιοχή του. 
 
Αναφορές: Γερ. Κοσμάτος, «Άνεμος της Λέκκας», Σαμιακόν Βήμα 3912 (20 Ιανουαρίου 2014), σ. 3. 
Σπ. Ν. Κούκουρας, Λεκκάτικα. Λεξιλόγιο – Λαογραφία. Θεσσαλονίκη 2015, σ. 813. 

 
1012.  «Τα Χριστούγεννα στην ελληνική λαϊκή θρησκευτική 

παράδοση», Εφημέριος 62: 11 (2013), σ. 18-21. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες βασικές εθιμικές μορφές σχετικές με τον εορτασμό των 
Χριστουγέννων από τον ελληνικό λαό, στο πλαίσιο πάντοτε της ελληνορθόδοξης λαϊκής 
θρησκευτικότητας. Με βάση τις μορφές αυτές της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας 
εξετάζονται στη συνέχεια και ορισμένες βασικές παράμετροι που προσδιορίζουν τα ελληνικά 
έθιμα του Δωδεκαημέρου. Πρόκειται για μια μελέτη σχετικά με παλαιές και νέες μορφές της 
ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την μελέτη της 
ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας. 

 
1013.  «Τα Θεοφάνια στην ελληνική λαϊκή θρησκευτική 

παράδοση», Κατάρτισις 13 (2013), σ. 28-32. 
 

Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στα έθιμα των Θεοφανίων, όπως αυτά 
εμφανίζονται στον ελληνικό εορτολογικό κύκλο, και διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικές 
με την σημαντική αυτή εορτολογική στιγμή, όπως παρουσιάζεται στην παραδοσιακή 
θρησκευτική συμπεριφορά του λαού μας. Στο τέλος του μελετήματος παρατίθεται σχετική 
ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία. Πρόκειται, όπως προαναφέρθηκε, για μια μελέτη 
σχετικά με παλαιές και νέες μορφές της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας, οι οποίες 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την μελέτη της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας. 
 

1014.  «Καταχύσματα», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική 
Εγκυκλοπαιδεία 10. Αθήνα 2013 [στο εξής: ΜΟΧΕ 10], σ. 1. 
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1015.  «Κερί», ΜΟΧΕ 10, σ. 34. 

 
1016.  «Κλειδοχρονιά», ΜΟΧΕ 10, σ. 78. 

 
1017.  «Κλήδονας», ΜΟΧΕ 10, σ. 82. 

 
1018.  «Κόλλυβα», ΜΟΧΕ 10, σ. 131-132. 

 
1019.  «Κούνιες Πάσχα», ΜΟΧΕ 10, σ. 238-239. 

 
1020.  «Κρότοι εθιμικοί», ΜΟΧΕ 10, σ. 300. 

 
1021.  «Κυριακή. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 10, σ. 399. 

 
1022.  «Κυριακή μεγαλομάρτυς. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 10, σ. 399. 

 
1023. «Κυριακή της Ορθοδοξίας. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 10, σ. 399. 

 
1024. «Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 

10, σ. 399-400. 
 

1025. «Κυριακή του Θωμά. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 10, σ. 400. 
 

1026. «Κωνσταντίνου και Ελένης εορτή. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 10, 
σ. 465-466. 

 
1027. «Λαγάνα», ΜΟΧΕ 10, σ. 505. 

 
1028. «Αγιολογική και λαϊκή παράδοση των στρατιωτικών αγίων 

της Σάμου Γρηγορίου, Θεοδώρου και Λέοντος (Δ΄ αι.)», Erytheia. 
Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 35 (2014). Homenaje a 
El Greco en el IV centenario de su muerte (1614 – 2014), σ. 155-165. 

 
Περίληψη: Στο δημοσίευμα αυτό εξετάζεται η περίπτωση τριών στρατιωτικών και 
ομολογητών αγίων του 4ου αιώνα, των αγίων Θεοδώρου, Γρηγορίου και Λέοντος, οι οποίοι 
εκοιμήθησαν στη Σάμο, όπου υπήρχαν τα λείψανά τους μέχρι την διαρπαγή τους από τους 
Σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας. Εξετάζεται η σύγχυση που διαπιστώνεται στις πηγές 
και τη βιβλιογραφία σχετικά με το αν οι τρεις άγιοι εκοιμήθησαν στη Σάμο ή στη Σάμη της 
Κεφαλληνίας, και διαπιστώνεται ότι συνδέονται στενά με τη Σάμο, στην δε Κεφαλληνία 
μεταφέρθηκαν αργότερα και για μικρό χρονικό διάστημα τα λείψανά τους, γεγονός που 
δημιούργησε και την μεταγενέστερη τοπική κεφαλληνιακή παράδοση σχετικά με τους 
αγίους. Πρόκειται για μια ακόμη μελέτη γύρω από το ζήτημα αυτό, που με έχει απασχολήσει 
και στο παρελθόν, με ορισμένα νέα στοιχεία, που διαφωτίζουν πληρέστερα την αγιολογική 
και ιστορική υπόσταση των τριών αγίων. 
 
Σημείωση: Εκτενέστερη μορφή της μελέτης, με περισσότερα στοιχεία και επίμετρο, όπου 
δημοσιευμένα σε μετάφραση τα σχετικά λατινικά αγιολογικά κείμενα, βλ. παρακάτω, αρ. 1132, 
με τίτλο: «Αγιολογία, ιστορία και λαϊκή παράδοση: Η περίπτωση των στρατιωτικών αγίων 
Γρηγορίου, Θεοδώρου και Λέοντος στη Σάμο», Κληρονομία 37: 1-2 (2005-2013), σ. 49-79. Έχει 
δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
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1029. «Τελετές μύησης (βάπτιση και ονοματοδοσία, κουρά, 

ενθρόνιση)», στον τόμο Ευ. Αυδίκος (επιμ.), Ελληνική λαϊκή 
παράδοση: από το παρελθόν στο μέλλον. Αθήνα 2014 (εκδ. 
Αλέξανδρος), σ. 199-205 [σε συνεργασία με τον Μ. Γ. Σέργη]. 

 
Περίληψη: Οι τελετές μύησης είναι διαβατήριες τελετουργίες που σηματοδοτούν είσοδο και 
αποδοχή ενός ατόμου σε μια κοινωνία, σε μια ομάδα, ή σημαδεύουν το πέρασμα από μια 
κατάσταση της ζωής του σε άλλη, το οριοθετούν, σημαδεύουν τα όρια, συμβολικά, 
πολιτισμικά και κοινωνικά. Οι διαβατήριες τελετές οργανώνονται σε περιόδους κρίσιμων 
αλλαγών στη ζωή ενός ατόμου ή ενός πολιτισμού, ενώ σε μια πιο διευρυμένη θεώρηση, οι 
μυητικές τελετουργίες σημαίνουν αναγέννηση του μυούμενου σε ένα καινούργιο ρόλο: το 
άτομο ή η κοινωνική ομάδα αφήνουν πίσω τους έναν τρόπο ύπαρξης και οδεύουν προς νέες 
συνθήκες ζωής. Υπό την έννοια αυτή εδώ εξετάζονται οι τελετές μύησης για την είσοδο στη 
ζωή και την είσοδο στον εκκλησιαστικό βίο, όπως υπάρχουν στον εθιμικό βίο του ελληνικού 
λαού. 
 
Αναφορές: Βασιλ. Χρυσανθοπούλου, «Από την ευετηρική στην κοινωνική αειφορία: τελετουργίες 
μύησης εφήβων στον εορτασμό των Θεοφανίων στο Τάρπον Σπρίνγκς της Φλόριντα, ΗΠΑ», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον 
καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. 
Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 763 σημ. 34, 
σ. 773. 
 

1030. «Προσκυνηματικοί τόποι (Άγιοι Τόποι – Τήνος – Παναγία 
Σουμελά – Εγκοιμήσεις)», στον τόμο Ευ. Αυδίκος (επιμ.), Ελληνική 
λαϊκή παράδοση: από το παρελθόν στο μέλλον. Αθήνα 2014 (εκδ. 
Αλέξανδρος), σ. 245-257. 

 
Περίληψη: Στον σύγχρονο ελληνικό λαϊκό πολιτισμό η έννοια της ιερότητας του 
προσκυνήματος παραμένει αδιαπραγμάτευτη στη συνείδηση των εκάστοτε προσκυνητών, και 
αυτό φαίνεται καθαρά στη θέση που αποδίδεται, κάθε φορά, στα είδη της σύγχρονης λαϊκής 
θρησκευτικής τέχνης, αλλά και στη σνέχιση πρακτικών τελετουργικών, όπως η εγκοίμηση 
για θεραπευτικούς λόγους. Φυσικά, η αίσθηση της ιερότητας, και η αναλογία της προς την 
κοσμικότητα, ποικίλει ανάλογα με τον στόχο και τον προορισμό κάθε προσκυνηματικής 
εκδρομής : είναι μικρότερη στα ημερήσια ή απογευματινά προσκυνήματα, και σαφώς 
μεγαλύτερη και κυριαρχική, εφόσον η προσκυνηματική εκδρομή κατευθύνεται σε μεγάλα 
προσκυνηματικά κέντρα της ορθοδοξίας και της χριστιανοσύνης, όπως, για παράδειγμα, οι 
Άγιοι Τόποι, η Παναγία της Τήνου και η Παναγία Σουμελά, που ενδεικτικά εξετάζονται εδώ. 
 
Αναφορές: Ευ. Αυδίκος, Εορταί και πανηγύρεις. Σύνορα, λαϊκά δρώμενα και τελετές. Θεσσαλονίκη 
2017, σ. 180, σ. 338. 
 

1031. «Δημοτικά τραγούδια από σαμιακό χειρόγραφο του τέλους 
του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα», Απόπλους 59 (2013-2014), 
σ. 279-291. 

 
Περίληψη: Το σαμιακό χειρόγραφο, το οποίο και αποτελεί το θέμα μας εδώ, περιλαμβάνει 
το καταγραφικό έργο του Γ. Παπανικολάου, το οποίο εκδηλώθηκε στα τέλη του 19ου και, 
κυρίως, στις αρχές του 20ού αιώνα. Τόπος καταγραφής ήταν το Καρλόβασι, και σε 
ορισμένες περιπτώσεις ευρύτερα η περιοχή της δυτικής Σάμου. Αντικείμενο δε ήταν όσα 
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τραγούδια άρεσαν στον καταγραφέα, δημοτικά, λαϊκά ή έντεχνα, από λευκώματα, 
εφημερίδες ή ημερολόγια. Ο καταγραφέας δεν διστάζει να περιλαμβάνει στο χειρόγραφό του 
κείμενα τόσο από την προφορική, όσο και από την έντυπη παράδοση της εποχής του, με 
μοναδικό κριτήριο τις αισθητικές επιλογές του. Ανάμεσα στις καταγραφές του χειρογράφου 
μας υπάρχουν και αρκετές που διασώζουν παραλλαγές από τη Σάμο δημοτικών τραγουδιών, 
σε ορισμένες δε περιπτώσεις αποτελούν μοναδικές μαρτυρίες για την ύπαρξη του 
συγκεκριμένου δημοτικού τραγουδιού στο νησί.  
 

1032. «Σύγχρονη εθιμική ζωή και λαϊκές θρησκευτικές 
τελετουργίες των Αρμενίων της Κομοτηνής (β΄ μισό 20ού αι.)», 
στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Ελ. Κ. Χαρατσίδης – Γαρ. Γ. 
Θεοδωρίδου (επιμ.), Από το Αραράτ στον Όλυμπο: Θέματα 
αρμενικής λαογραφίας. Θεσσαλονίκη 2014 (εκδ. Ινστιτούτο 
Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών 
της Δημοκρατίας της Αρμενίας - Αντ. Σταμούλης), σ. 111-131. 

 
Περίληψη:  Η αρμενική κοινότητα της Κομοτηνής προσήλκυσε, τα τελευταία χρόνια, το 
ενδιαφέρον της ιστορικής έρευνας. Η συστηματική ωστόσο προσέγγιση της ιστορίας και του 
πολιτισμού τους προϋποθέτει και την έρευνα γύρω από τις θρησκευτικές πίστεις και δοξασίες 
τους, ιδίως δε γύρω από τα έθιμα του λαϊκού εορτολογίου τους και των βασικών σταθμών 
του κύκλου της ζωής τους. Και τούτο επειδή είναι πλέον γνωστό ότι οι μορφές της λαϊκής 
θρησκευτικότητας κλείνουν μέσα τους πολλά από τα αρχέγονα στοιχεία που καθορίζουν και 
συναπαρτίζουν την πολιτισμική ταυτότητα κάθε πληθυσμού. Συντηρητικό εξ ορισμού το 
σύστημα της λαϊκής λατρείας, αποτελεί συχνά τον βασικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους 
ανθρώπους και το κοινό εθνικό και πολιτισμικό παρελθόν τους. Γι’ αυτό και η μελέτη τους 
φέρνει κάποτε στο φως σημαντικότατες λεπτομέρειες σχετικά με την συλλογική ζωή, την 
ιστορική μνήμη και την προφορική ιστορία κάθε πληθυσμιακής ομάδας, όπως φαίνεται και 
από την μελέτη αυτή σχετικά με τις ετήσιες λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες της αρμενικής 
κοινότητας της Κομοτηνής. 
 
Κρίσεις: Südost-Forschungen 73 (2014), σ. 645-647 [W. Puchner] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. Σε 
επεξεργασμένη και συντομευμένη μορφή, με προσθήκη βιβλιογραφίας και νέα εθνογραφικά 
παραδείγματα, έχει επίσης εκδοθεί στα αρμενικά, στο Bulletin of Armenian Archives. Scientific 
collection με τον τίτλο «Կոմոտինի հայ համայքի ժողովրդական պաշտամունքային 
սովորույթները (20-րդ դարի 2-րդ կես)», ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԽԻՎՆԵՐԻ. 
Գիտական ժողովածու 122 (2014), σ. 438 – 450 (βλ. παρακάτω, αρ. 1373). 
 
Αναφορές: W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – 
Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 305 σημ. 16. Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα 
της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης 
και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 126 σημ. 11. 
 

1033. «Ο καθηγητής Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης και το περί Καρπάθου 
έργο του», Δωδεκάνησος. Επίσημον Δελτίον των εν Δωδεκανήσω 
Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου 5: 10 (2013), σ. 145-162. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται εδώ το σύνολο του επιστημονικού, συγγραφικού και ερευνητικού 
έργου του καθηγητή λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, 
ειδικότερα δε το έργο του που σχετίζεται με την καρπαθιακή λαογραφία και ιστορία, καθώς 
μεγάλο μέρος των δημοσιεύσεών του επικεντρώνεται στην ιστορία και στο λαϊκό πολιτισμό 
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της Καρπάθου. Επίσης εξετάζεται η εν γένει επιστημονική και κοινωνική προσφορά του 
στην Κάρπαθο και παρατίθενται στοιχεία για τα αυτοτελή δημοσιεύματά του, ως μικρή 
συμβολή στον καταρτισμό της εργογραφίας του. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 144 σημ. 24. 
 

1034. «Βιωματική νοσταλγία και λαϊκή παράδοση στις Λεύκες 
της Πάρου», Παριανά 132 (2014), σ. 60-63. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά ένα βιβλίο του Αντ. Αρκά, που σε μεγάλο βαθμό 
σχετίζεται με την ζωή στην παραδοσιακή κοινωνία του χωριού Λεύκες της Πάρου. Με βάση 
τις αφηγήσεις και τις περιγραφές του βιβλίου διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με τη 
μεγάλη σημασία της νοσταλγίας στην βίωση και καταγραφή της λαϊκής παράδοσης ενός 
τόπου, στα πλαίσια κυρίως των εραστιτεχνικών λαογραφικών καταγραφών, οι οποίες 
αποτελούν βασικές πηγές για την επιστημονική λαογραφία μας. 

 
1035. «Η Ιερή Μονή της Μεγάλης Παναγίας Σάμου: Ιστορία, 

αρχιτεκτονική, μετόχια και κειμήλια», Προβληματισμοί Εθνικοί και 
Θρησκευτικοί Επίκαιροι 3 (2014). Π. Τζουμέρκας (επιμ.), 
Χριστιανική Μακεδονία. Η ενδοχώρα της στον κόσμο της 
Ορθοδοξίας της χερσονήσου του Αίμου, σ. 328-394. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται συστηματικά, με βάση βιβλιογραφική, αρχειακή και επιτόπια έρευνα, 
η ίδρυση και η ιστορική πορεία της Ιεράς Μονής Μεγάλης Παναγίας Σάμου, με σκοπό να 
προβληθούν και οι δύο πλευρές της ζωής της μονής, δηλαδή η ιστορική της διάσταση αλλά 
και η παρούσα πραγματικότητα της οργανωμένης πνευματικής ζωής της. Αυτά κατά κύριο 
λόγο ισχύουν για τη μονή της Μεγάλης Παναγίας, αφού η συνεχής διαχρονική παρουσία της, 
από τον 16ο αιώνα συνδυάζεται με την πρόσφατη πνευματική αναγέννησή της, δεδομένου ότι 
τώρα η μονή διαθέτει πλέον νέα και δυναμική αδελφότητα, η οποία αναγέννησε τη 
λειτουργική και πνευματική ζωή της, συντηρώντας παραλλήλως και αναδεικνύοντας τα 
κειμήλια, τα κτήρια και τους θησαυρούς της εκκλησιαστικής τέχνης που ανά τους αιώνες 
διαφυλάττει. Για τον λόγο αυτό, στη μελέτη αυτή καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια να 
οργανωθούν οι υπάρχουσες πληροφορίες, να παρουσιαστούν και να συνδυαστούν οι 
μαρτυρίες των πηγών, παραλλήλως δε να ταξινομηθεί και να αξιοποιηθεί όλο αυτό το υλικό, 
με στόχο να συντεθεί μια συστηματική ιστορία της μονής και των κατά καιρούς μοναχών 
της.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: «Βιβλιογραφία Σάμου», vivliografiasamos. blogspot. gr / 2015 06 01. archive. html.  
 

1036. «Λαογραφικές καταγραφές από την περιοχή της Δράμας», 
στον τόμο Χρ. Π. Φαράκλας (επιμ.), Πρακτικά Ε΄ Επιστημονικής 
Συνάντησης «Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και πολιτισμός 
(Δράμα, 18-21 Μαΐου 2006) 2. Δράμα 2013, σ. 1563-1586. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται εδώ το λαογραφικό υλικό από τη Δράμα και την περιοχή της, το 
οποίο απόκειται στο «Λαογραφικό Αρχείο», που έχει ιδρυθεί στο Τμήμα Ιστορίας και 
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Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στη Κομοτηνή, από το 1993 κ. εξ. Τα 
σχετικά χειρόγραφα αυτού του αρχείου αναφέρονται,  εκτενώς και με τα αναλυτικά τους 
περιεχόμενα στο παράρτημα που ακολουθεί, μαζί με πίνακα  χωριών προελεύσεως του 
υλικού και ειδολογική κατάταξη των περιεχομένων λαογραφικών πληροφοριών, ώστε να 
διευκολυνθεί η μελλοντική ερευνητική και επιστημονική χρήση τους, με ορισμένες σχετικές 
διαπιστώσεις, για όσους μελλοντικά θα  θελήσουν  να κάμουν χρήση των συλλογών του 
συγκεκριμένου αρχείου. Πρόκειται, για συλλογές φοιτητών,  και  αυτό  έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την πιθανή επιστημονική  χρήση τους, δεδομένου ότι απουσιάζει από τους 
συλλογείς  η επιστημονική πείρα, η πρακτική εμπειρία και γνώση των ερευνητών, που συχνά 
αναπληρώνεται από την αντιγραφή παλαιοτέρων σχετικών δημοσιεύσεων. Χρειάζεται λοιπόν 
διασταύρωση και λεπτομερής έλεγχος πριν την χρήση κάθε πληροφορίας, ώστε να 
διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντιγραφές και σε ποιο βαθμό, για την καλύτερη χρήση των 
καταγραφών.  

 
1037. «Λαογραφικά του Ιανουαρίου», Αργοκοιλιώτισσα. Η 

Παναγία της Νάξου 18: 71 (2013), σ. 16-17. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, από εθιμική άποψη, ένας από 
τους σπουδαιότερους μήνες του ελληνικού λαϊκού ετήσιου εορτολογικού κύκλου, ο οποίος 
έρχεται αμέσως μετά τις εορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου, μέρος του οποίου περιλαμβάνει, 
και σηματοδοτεί την επάνοδο των ανθρώπων στην παραδοσιακή καθημερινότητά τους. 
Πολλές είναι οι εθιμικές τελετουργίες του ελληνικού λαού που περιλαμβάνονται στον 
Ιανουάριο, σχετικές με τις γεωργικές εργασίες, τις μετεωρολογικές προβλέψεις και τις 
συνθήκες του καιρού κατά τη διάρκειά του, καθώς πρόκειται για το τέλος του χειμώνα, και 
μια μεταβατική και οριακή, διαβατήρια από κάθε άποψη, εποχή, πριν το πέρασμα στις αρχές 
της ερχόμενης άνοιξης, που προοιωνίζεται την αφύπνιση της φύσης και την επερχόμενη 
καλοκαιρινή καρποφορία. 
 

1038. «Ο Νίκος Λυμπέρης και η σαμιακή λαογραφία», Μεθόριος 
51 (2014), σ. 57-58. 

 
Περίληψη: Στη σύντομη αυτή μελέτη παρουσιάζεται το λαογραφικό έργο του Νίκου 
Λυμπέρη, το σχετικό με το χωριό Άμπελος της Σάμου. Γίνεται κριτική αναφορά στα σχετικά 
δημοσιεύματα και στις δύο εκδόσεις του βιβλίου του για τα λαογραφικά του χωριού, και 
αναλύονται οι ρίζες και οι αφορμές της ενασχόλησής του με τον λαϊκό πολιτισμό του χωριού 
του, που οδήγησε στην έκδοση του βιβλίου του, μιας από τις βασικότερες πρωτογενείς πηγές 
μας για τη μελέτη της σαμιακής λαογραφίας. 

 
1039. «Εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες της Σάμου (17ος αι. – 1912): 

Η συμβολή τους στην παιδεία του Γένους», Μνημοσύνη 19 (2013). 
Πρακτικά Συνεδρίου «Λόγιοι της Τουρκοκρατίας», σ. 203-217. 

 
Περίληψη: Οι εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες, μονών, ναών και μητροπόλεων, αποτελούν 
πραγματικά θησαυροφυλάκια της παιδείας του Γένους κατά την εποχή της τουρκοκρατίας – 
και όχι μόνο – καθώς σε αυτές διασώζονται εκδόσεις και χειρόγραφα που αποτελούν 
τεκμήρια για τη δράση λογίων, κληρικών και εκπαιδευτικών, των πρωτεργατών δηλαδή της 
διατηρήσεως της ταυτότητάς μας στα δίσεκτα χρόνια της δουλείας. Η γενικότερη αυτή 
διαπίστωση ισχύει και για την περίπτωση της Σάμου, η οποία και διασώζει μεγάλο μέρος του 
βιβλιακού της πλούτου, κατά κύριο λόγο στις πολλές και ενδιαφέρουσες εκκλησιαστικές 
βιβλιοθήκες του νησιού. Από την άλλη πλευρά, η ιδιαίτερη και εν πολλοίς ιδιότυπη σαμιακή 
ιστορία, με τις μακρές και παραγωγικές περιόδους αυτονομίας του νησιού, καλλιέργησαν 
συχνά τις συνθήκες για μια σημαντική ανάπτυξη των επιστημών και των γραμμάτων, αλλά 
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και για μια συστηματική οργάνωση της εκπαίδευσης, συνθήκες που αυτονόητα ευνόησαν και 
την συγκρότηση και τον εμπλουτισμό των σαμιακών εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών, 
δεδομένου ότι στις εξελίξεις αυτές η τοπική Εκκλησία είχε πάντοτε πρωταγωνιστικό ρόλο. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: «Βιβλιογραφία Σάμου», vivliografiasamos. blogspot. gr / 2015 06 01. archive. html.  
 

1040. «Η Ανάσταση του Λαζάρου στον εθιμικό βίο του ελληνικού 
λαού», Εφημέριος 63: 4 (2014), σ. 11-13. 

 
Περίληψη: Ο άγιος Λάζαρος αποτελεί μια από τις πλέον αγαπημένες μορφές του λαϊκού 
εθιμικού βίου, καθώς εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας, με την 
χαρμολύπη και την Ανάσταση που ακολουθεί, γι’ αυτό και τιμάται ιδιαιτέρως στον 
αγροτοκτηνοτροφικό ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, αφού συγκινούσε πάντοτε τον λαό, και 
ερέθιζε την φαντασία και την μυθική αντίληψη του κόσμου και των φυσικών διεργασιών, 
που τον χαρακτηρίζει. Γι’ αυτό και οι ερευνητές, μελετώντας τα τραγούδια που συνοδεύουν 
τις τελετουργίες που σχετίζονται με την γιορτή του Λαζάρου σε άλλους βαλκανικούς λαούς 
διαπίστωσαν ότι αυτά δεν έχουν ουσιαστική σχέση με τον χριστιανικό Λάζαρο, αλλά ότι η 
σχετικές τελετουργίες, άρα και τα τραγούδια που περιλαμβάνουν, είναι κατ’ ουσίαν 
τελετουργίες της άνοιξης, χωρίς ουσιώδες χριστιανικό περιεχόμενο, όπως καταδεικνύεται και 
στο παρόν άρθρο. 
 

1041. «Αγγλόφωνοι τουριστικοί οδηγοί της Σάμου», Μεθόριος 52 
(2014), σ. 77-79. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται ένας παλαιός τουριστικός οδηγός της Σάμου, γραμμένος στα 
αγγλικά, και μελετάται τόσο η προσωπικότητα και το έργο του συγγραφέα του, όσο και ο 
τρόπος με τον οποίο αυτός παρουσιάζει την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου, ως ένα 
είδος πρώιμης συσχέτισης του λαϊκού πολιτισμού με την τουριστική κίνηση, που αργότερα 
και βαθμιαία κυριάρχησε στον τοπικό λαϊκό πολιτισμό. Επίσης παρουσιάζονται και οι 
σύγχρονοι αγγλόφωνοι τουριστικοί οδηγοί της Σάμου, κυρίως από την πλευρά της 
αποτυπώσεως και προβολής της ιστορίας και της λαογραφίας του νησιού, και της 
επιστημονικής υπόστασης και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχουν. 
 
Αναφορές: Γερ. Κοσμάτος, «Μεθόριος του Αιγαίου», Σαμιακόν Βήμα 3938 (21 Ιουλίου 2014), σ. 2. 

 
1042. «Η Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης 

Αφρικής», Πάνταινος 106: 2 (2014), σ. 117-125. 
 

Περίληψη: Στη δημοσίευση αυτή εξετάζονται ορισμένες πτυχές της διαχρονικής πορείας και 
κυρίως της σημερινής παρουσίας της Αλεξανδρινής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, η οποία, 
μαζί με την αναγεννημένη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας αποτελούν τους δύο βασικούς 
πυλώνες της πνευματικής ζωής της Αλεξάνδρειας. Ειδικότερα εξετάζονται οι εκδόσεις της 
Βιβλιοθήκης, και μάλιστα οι τόμοι της σειράς «Πηγές και τεκμήρια πατριαρχικής ιστορίας», 
το περιεχόμενό τους και ο σκοπός που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη έκδοση, και προτείνονται 
συγκεκριμένες δράσεις για τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας, η οποία εντάσσεται στο 
ευρύτερο πρόγραμμα εκκλησιαστικής και πνευματικής δράσης της Α.Θ.Μ. του Πάπα και 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄. 

 
1043. «Λαογραφικά ενός μαθητικού λευκώματος», Παριανά 133 

(2014), σ. 228-230. 
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Περίληψη: Με αφορμή τα περιεχόμενα ενός μαθητικού λευκώματος της Αρσακειάδας 
Σοφίας Θραψιάδου-Καντιώτου, διατυπώνονται σκέψεις για τη χρησιμότητα των λευκωμάτων 
ως πηγής τόσο της μαθητικής λαογραφίας, όσο και της αστικής λαογραφίας γενικότερα, και 
μάλιστα στην κρίσιμη και οριακή για το λαϊκό πολιτισμό μας εποχή του Μεσοπολέμου, την 
οποία η λαογραφία μας εξετάζει συστηματικά την τελευταία δεκαετία. Αναδεικνύεται έτσι 
γενικότερα και μια σπουδαία πηγή για τη μελέτη των αστικών λαογραφικών, την οποία η 
επιστημονική λαογραφία μας δεν έχει ακόμη προσέξει όσο της αξίζει. 

 
1044. «Λαογραφία», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική 

Εγκυκλοπαιδεία 11. Αθήνα 2014 [στο εξής: ΜΟΧΕ 11], σ. 27-30. 
 

1045. «Λατρεία λαϊκή», ΜΟΧΕ 11, σ. 43-45. 
 

1046. «Λειδινός», ΜΟΧΕ 11, σ. 54. 
 

1047. «Λουκάτος Δημ.», ΜΟΧΕ 11, σ. 167-168. 
 

1048. «Μεγάλη Εβδομάδα», ΜΟΧΕ 11, σ. 294-296. 
 

1049. «Λείψανα», ΜΟΧΕ 11, σ. 66-67. 
 

1050. «Λειτουργία. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 59. 
 

1051. «Λουκάς ο ευαγγελιστής. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 160. 
 

1052. «Λιθολατρία», ΜΟΧΕ 11, σ. 109. 
 

1053. «Λιτανείες», ΜΟΧΕ 11, σ. 113-115. 
 

1054. «Μεγάλη Δευτέρα. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 294. 
 

1055. «Μεγάλη Τετάρτη. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 294. 
 

1056. «Μεγάλη Πέμπτη. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 294-295. 
 

1057. «Μεγάλη Παρασκευή. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 295. 
 

1058. «Μεγάλο Σάββατο. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 295-296. 
 

1059. «Μεσοπεντηκοστή. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 333. 
 

1060. «Μέγας Κανών. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 297. 
 

1061. «Μάμας άγιος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 224-225. 
 

1062. «Μεταμφιέσεις», ΜΟΧΕ 11, σ. 344-345. 
 

1063. «Μειλίγματα», ΜΟΧΕ 11, σ. 306. 
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1064. «Μαντεία», ΜΟΧΕ 11, σ. 238-240. 
 

1065. «Μαγεία», ΜΟΧΕ 11, σ. 183-185. 
 

1066. «Μέγας Γεώργιος», ΜΟΧΕ 11, σ. 296-297. 
 

1067. «Μεταμόρφωση του Κυρίου. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 
344. 

 
1068. «Μηνάς άγιος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 366-367. 

 
1069. «Μόδεστος Πατριάρχης Ιεροσολύμων άγιος. Λαογραφία», 

ΜΟΧΕ 11, σ. 386. 
 

1070. «Μάρκος ο ευαγγελιστής. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 261. 
 

1071. « Μαύρα αγία. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 287. 
 

1072. «Μαρίνα αγία. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 257. 
 

1073. «Μετάληψη. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 338-339. 
 

1074. «Μάιος», Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 188-189. 
 

1075. «Μαρωνείας και Κομοτηνής Μητρόπολη», ΜΟΧΕ 11, σ. 
275-276. 

 
1076. «Μοίρα, Μοίρες», Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 386-387. 

 
1077. «Μοιρολόγι», Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 387. 

 
1078. «Νεκτάριος άγιος. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 455. 

 
1079. «Ναός. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 447. 

 
1080. «Νεκροταφεία», ΜΟΧΕ 11, σ. 453-454. 

 
1081. «Νεκρολατρία», ΜΟΧΕ 11, σ. 453. 

 
1082. «Νηστεία. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 483. 

 
1083. «Νεράιδες. Λαογραφία», ΜΟΧΕ 11, σ. 474. 

 
1084. «Η μελέτη της λαϊκής λατρείας και της θρησκευτικής 

λαογραφίας των κατοίκων της Σάμου και η παιδαγωγική διάστασή 
της», στον τόμο Ίδρυμα Παιδαγωγικών Μελετών και Εφαρμογών, 
Τιμητικός τόμος Νικολάου Μποχλόγυρου, Αθήνα 2014, σ. 145-157. 
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Περίληψη:  Η παιδαγωγική διάσταση της μελέτης της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς λαών, κοινωνικών ομάδων και τοπικών υποσυνόλων σχετίζεται με την 
αποδοχή του «άλλου» και την ουσιαστική συνειδητοποίηση των στοιχείων που ενώνουν τους 
ανθρώπους, τις θρησκευτικές και τις πολιτισμικές επιλογές και δράσεις τους, τα οποία είναι 
περισσότερα και ισχυρότερα όσων τους χωρίζουν. Την διάσταση αυτή αναδεικνύει η 
παρούσα μελέτη, με την χρήση παραδειγμάτων από την θρησκευτική λαογραφία της Σάμου. 
Στην παρούσα μελέτη υποστηρίζεται ότι το μέγιστον μάθημα της επιστημονικής μελέτης των 
εκδηλώσεων της θρησκευτικής λαογραφίας είναι η απόκτηση της δυνατότητας να 
κατανοούμε και να σεβόμαστε τους άλλους, όπως τους προσλαμβάνουμε μέσα από τις 
πίστεις, τις δοξασίες και τις λατρευτικές πρακτικές τους. Κι εδώ ίσως βρίσκεται και η 
ουσιαστική σπουδαιότητα της επιστημονικής λαογραφικής μελέτης της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς στις μέρες μας. 
 

1085. «Σκηνές λαϊκής θρησκευτικότητας στο ζωγραφικό έργο του 
Γιάννη Μενεσίδη», στον τόμο Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας (επιμ.), 
Γιάννης Μενεσίδης. Στίγματα φωτός στο Ξανθιώτικο τοπίο. 
Ζωγραφική και κριτικά κείμενα, Ξάνθη 2014, σ. 21-25. 

 
Περίληψη: Κοντά σε όσα εύστοχα η κριτική έχει παρατηρήσει μέχρι σήμερα για το έργο του 
ζωγράφου Γιάννη Μενεσίδη, που ζει και εργάζεται στην Ξάνθη, προστίθεται εδώ και η 
ευρηματική απεικόνιση μορφών της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. Πρόκειται για μια 
ακόμη άσκηση μνήμης του Γιάννη Μενεσίδη, καθώς οι αναμνήσεις και η 
επαναδιαπραγμάτευσή τους παίζουν βασικό ρόλο στο έργο του. Πρόκειται για μια κατά 
βάσιν ομολογιακή καλλιτεχνική πράξη, που αναγνωρίζει εμπράκτως τη μεγάλη σημασία της 
ελληνορθόδοξης παράδοσής μας για τον πνευματικό, κοινωνικό και καλλιτεχνικό βίο του 
λαού μας, και που αποδεικνύει ότι ο καλλιτέχνης μας πατά στέρεα στην ελληνική λαϊκή 
παράδοση, την παράδοση του λαού του. 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 132 σημ. 64. Γ. Χ. Τσιγάρας (επιμ.), Γιάννης Μενεσίδης, αγιορείτικα σχήματα 
και χρώματα. Κομοτηνή 2018, έκδ. Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, σ. 149, 150. 
 

1086. «The cult of Saints in Greek traditional culture», στον τόμο 
Mir. Detelić – Gr. Jones (εκδ.), Saints of the Balkans. Donington 
2006, εκδ. Institute for Balkan Studies – Shaun Tyas Publishing 
[σειρά: Cult and Culture], σ. 99-108. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι αρχές που διέπουν την ελληνική λαϊκή αγιολατρεία, μέσα από 
συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά με την λατρεία αγίων, και τα έθιμα που κάθε φορά την 
προσδιορίζουν, επί τη βάσει της σχετικής ελληνικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. Με τον 
τρόπο αυτό σκιαγραφείται η ελληνική λαϊκή αγιολατρεία και θεμελιώνεται η προσπάθεια 
σχηματισμού μιας «λαογραφικής φυσιογνωμίας» κάθε αγίου, από τους λατρευόμενους στον 
ετήσιο εορτολογικό κύκλο του ελληνικού λαού. Παραλλήλως γίνονται παρατηρήσεις για 
ανάλογα βαλκανικά και πανορθόδοξα εθιμικά μορφώματα που χαρακτηρίζουν την λαϊκή 
λατρεία κάθε αγίου, γενικότερα. 
 
Σημείωση: Διαφορετική μορφή της μελέτης έχει δημοσιευθεί στα σερβικά, υπό τον τίτλο «Култ 
светих у грчкоj традициjскоj култури», Никола Тасић-Мирjана Детелић (Уредник), Култ 
светих на Балкану, Крагуjевац 2001, – Liceum 5 (2001), σ. 175-190, βλ. παραπάνω αρ. 337. 
Εδώ περιλαμβάνεται μια αναθεωρημένη μορφή του μελετήματος. Έχει δημοσιευθεί και 
ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
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Αναφορές: Στ. Καράμπελας, Η λατρεία του αγίου Γεωργίου στον ελλαδικό χώρο. Κομοτηνή 2016, σ. 9 
σημ. 4, σ. 43. W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln 
– Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 368 shm. 236. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην 
καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). 
Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1041. Petko Hristov, «Celebrating the abandoned village: the 
ritual process in the post – socialist Balkans», στον τόμο B. Sikimić – P. Hristov (επιμ.), Kurban in the 
Balkans. Belgrade 2007, σ. 257.  
 

1087. «Μοναστική ζωή και εθιμικός βίος στη Σάμο της 
οθωμανικής περιόδου», στον τόμο Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδος / Ειδική Συνοδική Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, 
Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την 
επανάσταση του 1821 «Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων επί 
Τουρκοκρατίας. Καταπίεση – Κοινοτισμός – Παιδεία». Αθήνα 2014, 
σ. 267-282. 

 
Περίληψη: Όπως είναι γνωστό, το σημερινό μοναστηριακό σύστημα της Σάμου 
διαμορφώθηκε στις πρώτες μετά την επαναπύκνωση του πληθυσμού του νησιού, στα τέλη 
του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα, για να συμπληρωθεί τον17ο, τον 18ο και τον 19ο 
αιώνα, με την ίδρυση και άλλων μονών. Τα μοναστήρια αυτά, απέβησαν καθοριστικοί 
παράγοντες για την διαμόρφωση τόσο της ιστορίας, όσο και του τοπικού εθιμικού και 
συλλογικού κοινοτικού βίου του νησιού. Αν συνυπολογίσει κανείς τις κτιτορικές παραδόσεις 
των μονών της Σάμου, που αποτελούν τμήμα των ευσεβών λαϊκών παραδόσεων των Σαμίων, 
την διάσωση πολλών στοιχείων της παλαιότερης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του νησιού 
στα σαμιακά μοναστηριακά κτίσματα, προσκτίσματα και συγκροτήματα, αλλά και την 
καλλιέργεια στα μοναστήρια αυτά παραδοσιακών τεχνών εύκολα μπορεί να εννοήσει τον 
ρόλο που έπαιξαν οι σαμιακές μονές στη συγκρότηση της παραδοσιακής εθιμικής 
καθημερινής ζωής των κατοίκων του νησιού, κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, 
όπως συστηματικά καταδεικνύεται στην μελέτη αυτή.  
 
Αναφορές: Παν. Ριζόπουλος, «Βιβλιοπαρουσίαση», Στύλος Ορθοδοξίας 165 (Μάρτιος 2015), σ. 36. 
 

1088. «Χώρα Σάμου: Ιστορική και λαογραφική γνωριμία με μια 
νησιωτική πρωτεύουσα», Απόπλους  60 (2014), σ. 422-435. 

 
Περίληψη: Η Χώρα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Σάμου, στην άκρη ενός 
κάμπου, που ορίζεται στα βόρεια από μικρό ύψωμα και στα νότια από την ακτογραμμή. 
Κοντά της βρίσκεται επίσης το Πυθαγόρειο, που είναι χτισμένο πάνω στα ερείπια της 
αρχαίας και βυζαντινής πρωτεύουσας του νησιού. Η γενικότερη οικιστική και πολεοδομική 
διάταξη του χωριού υποδεικνύει ότι οι πρώτοι οικιστές του, στα τέλη του 15ου αιώνα, πρέπει 
να ξεκίνησαν από το ύψωμα που δεσπόζει του σημερινού χωριού και αποτελεί τη γειτονιά 
του Βράχου, γύρω και δίπλα από το ναό του αγίου Δημητρίου. Γι’ αυτό και το τμήμα αυτό, 
από τον απότομο βράχο ως και το παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία αποτελεί το αρχαιότερο και 
καθαρώς μεταβυζαντινό τμήμα του χωριού. Από την άλλη πλευρά, η ανάμειξη αρχαίων και 
βυζαντινών αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών μορφών, μεταβυζαντινών τρόπων 
οργάνωσης του χώρου και οίκησης αλλά και νεότερων και σύγχρονων οικιστικών επιλογών 
καθιστά τη Χώρα ένα πραγματικό ζωντανό υπαίθριο μουσείο της ιστορικής και διαχρονικής 
πορείας και εξέλιξης του νησιού. 
 
Αναφορές: Γ. Κρόκος, «Περιοδικά και εφημερίδες του νησιού μας και των αποδήμων του», Μεθόριος 
54 (2014), σ. 46. 
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1089. «Ο Μέγας Κωνσταντίνος στην ελληνική λαϊκή 
θρησκευτική παράδοση», Παρνασσός 54 (2012), σ. 9-23. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή υποστηρίζεται ότι η ιστορική υπόσταση του αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνου σε συνδυασμό με τους μύθους και τους θρύλους που καλλιεργήθηκαν κατά 
την βυζαντινή και, κυρίως, κατά την μεταβυζαντινή περίοδο, σχετικά με τον ίδιο τον άγιο 
αυτοκράτορα αλλά και με την μυθική πόλη που θεμελίωσε και ίδρυσε, έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο για τον σχηματισμό και την παγίωση της λαογραφικής φυσιογνωμίας του αγίου στον 
ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Αυτά, σε συνδυασμό με τον ηλιολατρικό χαρακτήρα της λαϊκής 
λατρείας του, που σχετίζεται τόσο με τις ρωμαϊκές παγανιστικές πρακτικές της θεοποίησης 
και της λατρείας των αυτοκρατόρων, όσο και με αντιλήψεις καταγόμενες από τον μιθραϊσμό 
και τις επίσημες απεικονίσεις του ίδιου του αυτοκράτορα, και μάλιστα όσο αυτός ζούσε και 
βασίλευε, οδήγησαν και στην παγίωση των βασικών συστατικών και χαρακτηριστικών των 
τελετουργιών, των εθίμων και των δεισιδαιμονιών που ο ελληνικός λαός αποδίδει σήμερα 
στον άγιο Κωνσταντίνο και στη λαϊκή λατρεία του. 
 
Σημείωση: Εκτεταμένη μορφή της μελέτης αυτής έχει δημοσιευθεί στην αγγλική γλώσσα, με τον 
τίτλο «The Emperor Saint Constantine in Greek folk religious tradition», στον τόμο Prof. Dragisa 
Bojović (εκδ.), International Conference Commemorating the 1700th Aniversary of the Edict of 
Milan «Saint Emperor Constantine and Christianity» (Nis, 31 Μay – 2 June 2013) 2. Niș 2013, σ. 
277-290, βλ. παραπάνω αρ. 1019. Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο 
Academia. edu. 
 
Αναφορές: Αλ. Μανδηλαρά, Λαογραφία της πολιτικής γελοιογραφίας σε αθηναϊκές εφημερίδες (1974 – 
2004). Αθήνα 2018 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 333. Eusebi Ayensa i Prat, Στις εσχατιές της θάλασσας. 
Ισπανο-ελληνικές λαογραφικές συγκριτικές μελέτες. Αθήνα 2018, σ. 482 σημ. 66, σ. 488 σημ. 83. 
 

1090. «Ο προφήτης Ηλίας στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία», 
Εφημέριος 63: 7 (2014), σ. 11-13. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται από λαογραφική άποψη οι λαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις και 
τελετουργίες που σχετίζονται με τον προφήτη Ηλία και τη λατρευτική τμή του, στον 
ελληνικό λαό. Πρόκειται για ένα μείγμα παγανιστικών, βιβλικών και λαϊκών λατρευτικών 
αντιλήψεων και πρακτικών, που σε συνδυασμό με τον ηλιολατρικό χαρακτήρα της λαϊκής 
λατρείας του προφήτη Ηλία, η οποία σχετίζεται τόσο με ρωμαϊκές παγανιστικές πρακτικές, 
όσο και με αντιλήψεις καταγόμενες από τον μιθραϊσμό, οδήγησαν και στην παγίωση των 
βασικών συστατικών και χαρακτηριστικών των τελετουργιών, των εθίμων και των 
δεισιδαιμονιών που ο ελληνικός λαός αποδίδει σήμερα στον προφήτη Ηλία και στη λαϊκή 
λατρεία του. Άλλωστε παρόμοια ζητήματα έχουν απασχολήσει την ελληνική λαογραφική 
βιβλιογραφία, ήδη από τις απαρχές της. 
 

1091. «Η συμβολή του Μακεδονικού Κομιτάτου στη λύση του 
σαμιακού ζητήματος (1908 – 1912)», Νέος Ερμής ο Λόγιος 10 
(2014). Αφιέρωμα: Παναγιώτης Κονδύλης, σ. 199-207. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή καταδεικνύεται ότι η δράση του Μακεδονικού Κομιτάτου των 
Αθηνών, δια των δύο αγωνιστών του, πρωτίστως του Στ. Μπαρέτη και δευτερευόντως του 
Αθ. Σταυρούδη υπήρξε καθοριστική για την αίσια έκβαση του σαμιακού ζητήματος, όπως 
αυτό είχε διαμορφωθεί μετά τα γεγονότα του 1908. Η δολοφονία του Κοπάση επανέφερε τον 
σεβασμό στα προνόμια του νησιού και ανέκοψε την πορεία προς την ένταξη του νησιού στα 
εδαφικά πλαίσια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, έγινε δε σε συνεργασία του 
εμπειροπόλεμου Μακεδονικού Κομιτάτου και στελεχών του εν παρανομία τελούντος, μετά 
το 1908, σοφουλικού κόμματος. Υπήρξε το αποτέλεσμα μιας σχεδιασμένης επιχείρησης, η 
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οποία μαζί με το γενικότερο γεωπολιτικό κλίμα που διαμορφώθηκε από το φθινόπωρο του 
1912 στην ευρύτερη περιοχή, με την κήρυξη των Βαλκανικών Πολέμων, οδήγησε στην 
ένωση της Σάμου με την Ελλάδα.  
 

1092. «Εθιμολογικά του Ιουνίου: Γενέσιον Ιωάννου του 
Προδρόμου», Αργοκοιλιώτισσα. Η Παναγία της Νάξου 18: 72 (2014), 
σ. 7, 19. 

 
Περίληψη: Το Γενέσιον του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (24 Ιουνίου) αποτελεί σημαντικό 
εορτολογικό σταθμό για την ελληνική θρησκευτική λαογραφία. Το γεγονός ότι η χριστιανική 
εορτή έχει τοποθετηθεί πάνω στις θερινές τροπές του ηλίου, ένα ορόσημο γνωστό στους 
ανθρώπους λόγω της φυσικής παρατήρησης, συντέλεσε ώστε με την συγκεκριμένη εορτή να 
συνδεθούν πολλά προχριστιανικά εθιμικά μορφώματα. Κυρίαρχη τελετουργία της εορτής 
είναι το άναμμα και η υπερπήδηση πυρών, το βράδυ της παραμονής της εορτής (23 Ιουνίου), 
ένα έθιμο που γνωρίζει πανελλήνια διάδοση, και το οποίο συνδυάζεται με την μαντική 
τελετουργία του Κλήδονα, η οποία γνώριζε πανελλήνια διάδοση και αποτελεί σήμερα το 
κύριο μέρος πολλών σύγχρονων φολκλοριστικών αναπαραστάσεων.  
 

1093. «Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στην ελληνική λαϊκή 
θρησκευτικότητα», Παρρησία 1: 2 (2014), σ. 10-13. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται συστηματικά τα έθιμα και οι αντιλήψεις και παραδόσεις του 
ελληνικού λαού, που συνδέονται με τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, σε όλους τους σταθμούς 
του ετήσιου εορτολογικού κύκλου. Αναλύονται οι σχετικές τελετουργικές μορφές, από 
ιστορική και λειτουργική άποψη, και διατυπώνονται συνπεράσματα για την λαογραφική 
φυσιογνωμία του δημοφιλούς αυτού, για την ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα, αγίου, με τις 
πολλές ετήσιες εορτές και πανηγύρεις. 

 
1094. «Ο Αρχιεπίσκοπος Σάμου και Ικαρίας Κύριλλος Β΄ (1815-

1834», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 99-106. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζεται με βάση τις πηγές και τη βιβλιογραφία η ζωή και η δράση του 
Αρχιεπισκόπου Σάμου Κυρίλλου Β΄ του Αγραφιώτη, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην 
σαμιακή επανάσταση του 1821, ως άμεσος συνεργάτης του αρχηγού της Λογοθέτη 
Λυκούργου, και πέθανε εξόριστος στη Χαλκίδα, μετά την επιβολή του καθεστώτος της 
Ηγεμονίας της Σάμου, τον Αύγουστο του 1834. Εξετάζονται πτυχές του χαρακτήρα του, 
παρουσιάζονται νέα στοιχεία και εξάγονται συμπεράσματα για την προσωπικότητα και τη 
συμβολή του στη σαμιακή ιστορία. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 

1095. «1821: Ο Μεγάλος Σηκωμός του Γένους για την 
ελευθερία», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 95-98. 

 
Περίληψη: Αναφέρεται και παρουσιάζεται συνοπτική η συμβολή της Εκκλησίας στην 
επανάσταση του 1821, καθώς και η προσφορά του κλήρου στην μεγάλη υπόθεση της 
διατήρησης της πολιτισμικής, εθνικής, γλωσσικής και θρησκευτικής ταυτότητας του Γένους 
κατά τα χρόνια της οθωμανικής δουλείας, που οδήγησε στο αποτέλεσμα της επανάστασης 
και της δι’ αυτής απόκτησης της ελευθερίας και της αυθύπαρκτης πολιτικής υπόστασης του 
Ελληνισμού. 
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1096. «Μέριμνα και μελέτη της εκκλησιαστικής, ιστορικής και 
πολιτισμικής κληρονομιάς της Σάμου», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 
3 (2015-2016), σ. 113-121. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται οι σκοποί και οι δράσεις του «Κέντρου Εκκλησιαστικών, 
Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών» της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, κυρίως 
η οργάνωση της επιστημονικής μελέτης της εκκλησιαστικής παραδόσεως, των κειμηλίων, 
και της εν γένει ιστορικής πορείας και πολιτισμικής προσφοράς της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
στα νησιά της κανονικής δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως, δηλαδή στη Σάμο, στην 
Ικαρία και στους Φούρνους Κορσεών. Επίσης, η πορεία της μελέτης της πλούσιας λαϊκής 
θρησκευτικής και λατρευτικής παράδοσης των κατοίκων των τριών νησιών, των 
εκδηλώσεων και των ιστορικών συνισταμένων τους, ως επίσης και της ιστορικής διαδρομής 
τους και της προβολής της εν γένει προσφοράς της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Γένος και τον 
Ελληνισμό, στη διαχρονική της προοπτική. Αναλυτικά παρουσιάζονται οι επιστημονικές 
διαλέξεις, ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια, που το Κέντρο οργανώνει και υλοποιεί αλλά 
και τα σχετικά ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία και με άλλους ανάλογους 
επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς της Σάμου, της Ελλάδος και του εξωτερικού. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: «Βιβλιογραφία Σάμου», vivliografiasamos. blogspot. gr / 2015 06 01. archive. html.  
 

1097. «Η μοναστηριακή περιουσία στη Σάμο μετά το 1912», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 39-48. 

 
Περίληψη: Η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα, το Νοέμβριο του 1912, πέρα από τις πολλές 
και ποικίλες αλλαγές που επέφερε στην κοινωνία, στην οικονομία και στην εν γένει ιστορική 
και πολιτισμική πορεία του νησιού, υπήρξε αφετηρία πολλών και σημαντικών αλλαγών στο 
ζήτημα της μοναστηριακής περιουσίας των μονών της Σάμου, η οποία αποτελεί το κύριο και 
βασικό μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας της τοπικής Εκκλησίας. Η περιουσία αυτή είχε 
συγκεντρωθεί από τις μονές της Σάμου, με διάφορους τρόπους, κυρίως κατά την περίοδο της 
οθωμανικής κυριαρχίας στο νησί, οι οποίοι αναλύονται, μαζί με την διαχείρισή της κατά τα 
ηγεμονικά χρόνια και τις σχετικές αποφάσεις της ελληνικής κυβερνήσεως για το ζήτημα, 
μετά το 1912.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: «Βιβλιογραφία Σάμου», vivliografiasamos. blogspot. gr / 2015 06 01. archive. html.  
 

1098. «Εκκλησιαστικές επιγραφές από την περιοχή των 
Σπαθαραίων», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 155-156. 

 
Περίληψη: Τον Αύγουστο του 2013, στη διάρκεια επισκέψεως στην ευρύτερη περιοχή των 
Σπαθαραίων, καταγράφτηκαν σε ξωκλήσια ορισμένες εκκλησιαστικές επιγραφές, που 
δημοσιεύονται εδώ ως συμπλήρωμα στην δημοσίευση των εκκλησιαστικών επιγραφών της 
Σάμου, που έχει προηγηθεί, και η συμπλήρωση της οποίας επιχειρείται διαρκώς. Η 
δημοσίευση γίνεται κατά το ναό όπου βρίσκεται η κάθε επιγραφή, ενώ συνοδεύεται από 
ορισμένα σχόλια. 
 

1099. «Σαμιακά ακληρήματα», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 
(2015-2016), σ. 157-158. 
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Περίληψη: Το ζήτημα των ακληρημάτων και των τοπικών σκωπτικών ετεροχαρακτηρισμών 
το έχει μελετήσει, στην ελληνική βιβλιογραφία ο Μ. Γ. Σέργης, σε σχετική μονογραφία. 
Όσον αφορά τα σαμιακά ακληρήματα, ο Ν. Δημητρίου στο έργο του για τον παραδοσιακό 
πολιτισμό της Σάμου έχει συγκεντρώσει αρκετά, με εξηγήσεις για τον σχηματισμό και την 
προέλευσή τους. Παρατίθενται εδώ ορισμένοι τέτοιοι χαρακτηρισμοί από χωριά της Σάμου, 
που δεν περιλαμβάνονται στη συλλογή του Ν. Δημητρίου, με τις αιτιολογήσεις τους, όπου 
αυτές κατέστη δυνατόν να καταγραφούν, σε συμπλήρωση του ανάλογου σαμιακού 
λαογραφικού υλικού. 

 
1100. «Σαμιακό φωτογραφικό λεύκωμα (τέλη 19ου αι.)», Δελτίο 

Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 159. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται ένα δερματόδετο φωτογραφικό λεύκωμα, το οποίο κατατέθηκε 
στο αρχείο του Κέντρου Εκκλησιαστικών Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών, της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου. Στο λεύκωμα, που περιλαμβάνει έργα των φωτογράφων της Σάμου 
και της Σμύρνης, στα τέλη του 19ου αιώνα,  υπάρχουν οι εξής φωτογραφίες, που έχουν 
επιγραφές με μελάνι για την ταυτοποίηση των εικονιζομένων προσώπων. Στο λεύκωμα αυτό 
εικονογραφείται λοιπόν μέρος της ζωής της πρωτεύουσας της ηγεμονικής Σάμου, και για τον 
λόγο αυτό το λεύκωμα αυτό είναι σημαντικό τεκμήριο για την σαμιακή ιστορία και την 
κοινωνία της περιόδου εκείνης. 
 

1101. «Επιγραφές της Ιεράς Μονής Αγίας Ζώνης Σάμου», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 160-161. 

 
Περίληψη: Η πρόσφατη αναπαλαίωση και αποκατάσταση του κτηριακού συγκροτήματος 
της μονής βοήθησε το έργο της καταγραφής και μελέτης των εκκλησιαστικών επιγραφών της 
Σάμου, αποκαλύπτοντας ορισμένες άγνωστες ή δύσκολες στην ανάγνωση επιγραφές, οι 
οποίες καταγράφτηκαν τον Αύγουστο του 2013, στη διάρκεια ερευνητικής επίσκεψης στη 
μονή, και δημοσιεύονται στη συνέχεια, ως μικρή συμβολή στην μελέτη της ιστορίας της 
μονής. 
 

1102. «Λανθάνον έργο του Σαμίου ποιητή Γεωργίου Π. 
Βοντζαλίδη», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 162-164. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται ένα βιβλιογραφικά γνωστό αλλά λανθάνον μέχρι σήμερα έργο 
του ρομαντικού ποιητή Γ. Βοντζαλίδη, που έδρασε κυρίως στη Σμύρνη, είχε όμως σαμιακή 
καταγωγή και προέλευση, τα αναλυτικά περιεχόμενα και η έκδοσή τους, και διατυπώνονται 
παρατηρήσεις για τα βιογραφικά στοιχεία και την προσφορά του Σαμίου αυτού ποιητή στην 
ιστορία της λογοτεχνία μας. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνεται η σχετική βιβλιογραφία, 
αλλά και εμπλουτίζεται η σαμιακή γραμματολογία. 

 
1103. «Νέα αποκτήματα της συλλογής χειρογράφων της Ιεράς 

Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. Αναλυτικός κατάλογος», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 165-180. 

 
Περίληψη: Με τα χειρόγραφα της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου έχουν ασχοληθεί κατά το 
παρελθόν οι Οδ. Λαμψίδης, Ιω. Αναστασίου,  ο οποίος καταλογογράφησε 109 χειρόγραφα, 
προερχόμενα από τις μονές της Σάμου και ο Αγ. Τσελίκας συνέχισε τον κατάλογο. 
Παραλλήλως, συνεχίστηκε η έρευνα σε μονές, ναούς και ιδιωτικές συλλογές του νησιού, και 
η δημοσίευση κατά καιρούς καταλόγων των ευρημάτων, ώστε τα νέα αυτά σαμιακά 
χειρόγραφα να είναι προσιτά από την σχετική επιστημονική έρευνα. Η ίδρυση και οργάνωση 
του «Κέντρου Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών» και της 
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Μητροπολιτικής Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, έφερε ξανά το 
ζήτημα στο προσκήνιο. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με την καταλογογράφηση των νέων αυτών 
χειρογράφων, των οποίων τον κατάλογο παραθέτουμε εδώ, συνεχίζοντας την αρίθμηση, στα 
πλαίσια μιας ενιαίας συλλογής χειρογράφων της Μητροπολιτικής Βιβλιοθήκης της Σάμου. 

 
1104. «Αφιερωτική επιγραφή του Μητροπολίτη Σάμου και 

Ικαρίας Κωνσταντίνου Α΄ του Βοντζαλίδη», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 181-182. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για ένα επιγραφικό τεκμήριο, που μπορεί να προσθέσει κάτι στα ήδη 
γνωστά βιογραφικά του Σαμίου Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Κωνσταντίνου Α΄, εκ των 
πρωταγωνιστών της σαμιακής ιστορίας, κατά τις αρχές του πολυκύμαντου και πολύτροπου 
20ού αιώνα, ο οποίος σημάδεψε καθοριστικά την ιστορικά πορεία του νησιού, αλλά και του 
τόπου μας ευρύτερα. Μέσω της συγκεκριμένης επιγραφής διερευνώνται λεπτομέρειες της 
ζωής του Μητροπολίτη Κωνσταντίνου, που παρέμεναν άγνωστες μέχρι σήμερα, και οι οποίες 
εμπλουτίζουν τα γνωστά από τη σχετική βιβλιογραφία βιογραφικά του στοιχεία, ως συμβολή 
στην μελέτη της νεώτερης εκκλησιαστικής ιστορίας της Σάμου. 
 

1105. «Μοναστική παράδοση στην περιοχή του Μαραθοκάμπου», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 183-191. 

 
Περίληψη: Η περιοχή του Μαραθοκάμπου, στη νοτιοδυτική Σάμο, αποτελεί μέρος με 
έντονη χριστιανική ιστορία και μοναστική παράδοση, την εντονότερη και πλουσιότερη ίσως 
σε ολόκληρο το νησί. Ιστορία και παράδοση που συμπορεύονται με την γενικότερη πορεία 
του μοναχισμού και του χριστιανισμού στη Σάμο, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να 
ενταχθεί. Τα μοναστικά  αυτά ιδρύματα αποτελούν μαζί με τους ενοριακούς ναούς, τα κύρια 
σεβάσματα της  χριστιανικής ορθόδοξης λατρείας των Μαραθοκαμπιτών, αλλά και σημεία 
ενδεικτικά για την ελληνορθόδοξη παράδοση των κατοίκων της περιοχής. 
 

1106. «Αμητός σαμιακών βιβλιογραφικών συμπληρωμάτων 
(1879-1909)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 192-193. 

 
Περίληψη:  Όπως είναι γνωστό, την βασική σαμιακή βιβλιογραφία έχουν συντάξει οι Γ. 
Κουρέρης και Μ. Βουρλιώτης, ενώ κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί συμπληρώσεις και 
διορθώσεις στο σημαντικό αυτό έργο. Η πρόσφατη κατάταξη, καταγραφή και 
καταλογογράφηση της Μητροπολιτικής Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και 
Ικαρίας, έφερε στο φως και νέα, ακαταλογογράφητα μέχρι στιγμής έντυπα, τα οποία και 
βιβλιογραφύμε στη συνέχεια, ως μικρή συμβολή στη συμπλήρωση του έργου αυτού, ώστε να 
σχηματιστεί, συν τω χρόνω, μια κατά το δυνατόν πλήρης εικόνα της συγγραφικής, εκδοτικής 
και πνευματικής κίνησης και παραγωγής στη Σάμο του 19ου και του 20ού αι. 

 
1107. «Το Καστράκι του Αγίου Νικολάου στους Πάνω Αρβανίτες 

και τα Καστράκια και Παλιοχώρια της Σάμου. Πρόδρομη 
ανακοίνωση», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 194-196. 

 
Περίληψη: Με αφορμή έναν ερειπωμένο οικισμό στην ορεινή Σάμο, κοντά στο χωριό Πάνω 
Αρβανίτες, γίνεται προσρομική αναφορά στους ανάλογους ερειπωμένους οικισμούς του  
νησιού. Το ζήτημα είναι σπουδαίο, και η σημασία του για την μελέτη της ιστορίας της Σάμου 
ζωτική. Πέρα από την παρούσα πρόδρομη ανακοίνωση, σίγουρα η έρευνα πολλά και 
σημαντικά θα έχει να συνεισφέρει στο μέλλον, δεδομένου μάλιστα ότι το θέμα συνδέεται με 
την κρίσιμη και ουσιαστικά ανεξερεύνητη περίοδο της λεγόμενης ερήμωσης της Σάμου, για 
την οποία βεβαίως σήμερα γνωρίζουμε ότι μάλλον είχε την μορφή αραίωσης και απόσυρσης 
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σε ορεινά και απρόσιτα μέρη του πληθυσμού, και όχι πλήρους εγκατάλειψης του νησιού από 
τους κατοίκους του. 
 

1108. «Μια επιστολή του Κ. Ι. Καλατζή προς τον Ευάγγ. 
Ζημάλη», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 197-202. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται μια επιστολή του Σαμίου λογοτέχνη Κώστα Ι. Καλατζή προς τον 
Ευάγγ. Ζημάλη, όπου εκτίθενται οι απόψεις του σχετικά με την έκδοση τοπικών 
ημερολογίων και εντύπων των σαμαικών συλλόγων, αλλά και για ζητήματα παράδοσης και 
της προόδου που ο ίδιος πίστευε ότι την αντιστρατεύεται. Πρόκειται για κείμενο σημαντικό, 
ώστε να κατανοηθούν οι θέσεις του συγγραφέα απέναντι στη δράση και στα έντυπα των 
συλλόγων του νησιού, αλλά και γενικότερα οι αντιλήψεις του για το μέλλον των σαμιακών 
γραμμάτων. 

 
1109. «Ναοί, παρεκκλήσια και λαϊκή θρησκευτική παράδοση στα 

Κουμέικα», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 203-207. 
 

Περίληψη: Η περιοχή των Κουμεΐκων, στη νοτιοδυτική Σάμο και κοντά στον 
Μαραθόκαμπο, αποτελεί μέρος με έντονη χριστιανική ιστορία και μοναστική παράδοση, ήδη 
από τα βυζαντινά χρόνια, όπως μαρτυρούν αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Ιστορία και 
παράδοση που συμπορεύονται με την γενικότερη πορεία του μοναχισμού και του 
χριστιανισμού στη Σάμο, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να ενταχθεί. Τα μοναστικά  αυτά 
ιδρύματα αποτελούν μαζί με τους ενοριακούς ναούς, τα παρεκκλήσια και τα ξωκλήσια, τα 
κύρια σεβάσματα της  χριστιανικής ορθόδοξης λατρείας των κατοίκων, αλλά και σημεία 
ενδεικτικά για την ελληνορθόδοξη παράδοσή τους. 
 

1110. «Θρησκευτικές αδελφότητες στην Ηγεμονική Σάμο. 
Συμβολή στη μελέτη της ιστορικής διάστασης της σαμιακής λαϊκής 
θρησκευτικότητας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 
143 – 154. 

 
Περίληψη: Οι θρησκευτικές αδελφότητες που συστάθηκαν και έδρασαν στην διάρκεια της 
Ηγεμονίας της Σάμου, κάποτε δε παρέτειναν τη δράση τους και μετά την ένωση της Σάμου 
με την Ελλάδα, το 1912, ιδρύθηκαν σταδιακά μετά το 1850, κατά κύριο δε λόγο στα τέλη του 
19ου και στις αρχές του 20ού αι., όπως άλλωστε συμβαίνει και στα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου ευρύτερα, στη Μικρά Ασία, στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες εστίες του 
οικουμενικού Ελληνισμού. Οι αδελφότητες αυτές αναπτύχθηκαν κυρίως στον αγροτικό χώρο 
του νησιού, και ήταν άμεσα συνδεμένες με την λαϊκή λατρευτική τιμή κάποιου αγίου, κατά 
κύριο λόγο αγίου σχετικού με την αγροτική και κτηνοτροφική ζωή και παραγωγή. 
Επικεντρώνονταν στην οικοδόμηση, ανοικοδόμηση, επισκευή και συντήρηση ναών, στην 
κατασκευή εικόνων και στην διοργάνωση των αντιστοίχων πανηγυριών των προστατών 
αγίων τους. Συνέχιζαν δηλαδή, ως προς το σημείο αυτό, το έργο των συντεχνιών της 
τουρκοκρατίας, που είχαν και πνευματική, αλλά και τελετουργική και εθιμική διάσταση.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: «Βιβλιογραφία Σάμου», vivliografiasamos. blogspot. gr / 2015 06 01. archive. html.  
 

1111. «Ο λαϊκός πολιτισμός της Σάμου στο έργο της Αδαμαντίνης 
Κουμιώτου», Μεθόριος 53 (2014), σ. 51-54. 
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Περίληψη: Με βάση ένα βιβλίο της κας Αδαμαντίνης Κουμιώτου, το οποίο αποτελεί μια 
ακόμη περίπτωση που ο λαϊκός πολιτισμός εμπνέει και παραδειγματίζει λογοτέχνες και 
συγγραφείς, διερευνάται η σχέση του βιβλίου αυτού με το λαϊκό πολιτισμό της Σάμου, που 
συνιστά τον θεμέλιο λίθο της συγγραφής του, δεδομένου ότι στην ουσία αποτελεί 
λογοτεχνική εκδοχή και μετάπλαση του είδους που η νέα λαογραφία μας ονομάζει 
«αφηγήσεις ζωής», και το οποίο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της έρευνας 
της προφορικής ιστορίας και της λαϊκής αφηγηματικότητας. Πρόκειται για τις ιστορίες ζωής 
ανθρώπων του λαού, διηγημένες με τα δικά τους λόγια και γεμάτες από τις εμπειρίες τους, 
στο γνήσιο δικό τους λόγο, που παραλλήλως αποτελούν και πηγές για την βαθύτερη και 
ουσιαστικότερη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού, του οποίου οι ίδιοι είναι φορείς και 
επιτελεστές. 
 
Αναφορές: Γερ. Κοσμάτος, «Μεθόριος του Αιγαίου», Σαμιακόν Βήμα 3952 (10 Νοεμβρίου 2014), σ. 
3. Νικ. Μιτζάλης, «Μάλαμα κι ασήμι Αδαμαντίας Κουμνιώτου», Η Φωνή της Καλλιθέας 58 
(Δεκέμβριος 2014), σ. 4. 
 

1112. «Традиции религиозных праздников в городах Греции: 
крестные ходы», στον τόμο Ю.Д. Анчабадзе - Н.Д. Пчелинцева - 
Л.Т. Соловьева (επιμ.),  Город в этнокультурном пространстве 
народов Кавказа. Материалы X Конгресса этнографов и 
антропологов России / Ред. коллегия. М Москва 2014, έκδ. 
Институт этнологии и антропологии РАН, 2014, σ. 200-214. 

 
Περίληψη: Στα πλαίσια της μελέτης της ελληνικής λαϊκής αστικής θρησκευτικότητας, αλλά 
και της νεωτερικής λαογραφίας μας, μελετώνται εδώ οι αστικές εκκλησιαστικές λιτανείες, με 
παραδείγματα κυρίως από την λατρευτική πράξη και πρακτική των ενοριών του 
λεκανοπεδίου της Αττικής. Ειδικότερα μελετώνται οι λιτανείες των πανηγύρεων των ναών 
αλλά και των μεγάλων εορτών του ετήσιου εορτολογικού κύκλου, και διατυπώνονται 
παρατηρήσεις σχετικά με τα στοιχεία που διατήρησαν από τις ανάλογες λιτανείες του 
αγροτοκτηνοτροφικού χώρου της ελληνικής υπαίθρου, καθώς και για τα νέα τελετουργικά 
στοιχεία που ενσωμάτωσαν, στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός νέου λατρευτικού και 
τελετουργικού τυπικού, στον ελληνικό αστικό χώρο και στα πλαίσια της μετανεωτερικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 
Σημείωση: Η μελέτη, κατά πολύ εκτενέστερη, δημοσιεύθηκε αρχικά υπό τον τίτλο «Αστικές 
εκκλησιαστικές λιτανείες», στον τόμο Κύριλλος Κατερέλος – Απ. Γλαβίνας – Γρ. Λαρεντζάκης 
(επιμ.), Σκεύος εις Τιμήν. Ἀφιερωματικὸς τόμος ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 25ετίας ἀπὸ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον 
χειροτονίας καὶ 20ετίας ἀπὸ τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας 
καὶ Μεσευρώπης κ. Μιχαὴλ. Festschrift zum 25 jährigen Jubiläum der Bischofsweihe und 20 
jährigen Jubiläum Metropolit von Austria und Exarch von Ungarn und Mitteleuropa Dr. Michael 
Staikos. Ἀθῆναι 2011, σ. 67-75 [βλ. αρ. 950]. Επίσης δημοσιεύθηκε συντομευμένη, ως 
ανακοίνωση στο 10th Congess of Russian Ethnographers and Anthropologists (Μόσχα, 2-6 
Ιουλίου 2013 / Russian Academy of Sciences – Institute of Ethnology and Antropology), βλ. 
«РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЫЧАИ В ГРЕЧЕСКИХ ГОРОДСКИХ ЦЕНТРАХ: ЦЕРКОВНЫЕ 
ЛИТАНИИ В АФИНАХ», Х Когресс этнографов и антропологов России. Тезисы докладов. 
Москва 2013, σ.  127 [αρ. 1013]. Εδώ δημοσιεύεται αναθεωρημένη, ξαναγραμμένη και ενίοτε 
ενημερωμένη βιβλιογραφικά, με νέα παραδείγματα και θεωρητική εισαγωγή. 
 

1113. «Η ελιά και το λάδι στον παραδοσιακό πολιτισμό της 
Σάμου», στον τόμο Στρ. Φιλιππότης (επιμ.), Ημερολόγιο του 
Αρχιπελάγους 17 (2015). Αθήνα 2015, σ. 154-160. 
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Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται ορισμένες παράμετροι της καλλιέργειας της ελιάς 
και της παραγωγής και χρήσης λαδιού στο λαϊκό πολιτισμό της Σάμου, τόσο κατά το 
παρελθόν, όσο και στο παρόν. Με βάση τη βιβλιογραφία αλλά και τη σημερινή 
πραγματικότητα περιγράφονται και περιπτώσεις αναπαλαίωσης παλαιότερων 
εγκαταστάσεων ελαιοτριβείων, και γίνονται προτάσεις για την ουσιαστική αξιοποίησή τους 
ως κέντρα πολιτισμού και έρευνας του παραδοσιακού υλικού βίου της Σάμου, ενώ 
διατυπώνονται και σκέψεις σχετικά με την συμβολική και μαγιοκο-θρησκευτική χρήση του 
λαδιού στο λαϊκό πολιτισμό του νησιού. 

 
1114. «Αθηναϊκά αστικά νεωτερικά έθιμα στον κύκλο της ζωής», 

στον τόμο Σ. Γ. Φιλιππότης (εκδ.), Αθηναϊκό Ημερολόγιο 26 (2015), 
σ. 97-103. 

 
Περίληψη:  Το βασικό χαρακτηριστικό της νεωτερικής αστικής λαογραφίας είναι η συνεχής 
δημιουργία νέων εθιμικών μορφών, τις οποίες ο καθημερινός άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα 
να αναγνωρίσει, ως σύμβιές του πραγματικότητες, ωστόσο υπάρχουν και χρειάζονται τη δική 
τους καταγραφή και μελέτη. Ορισμένες όψεις του φαινομένου αυτού θα εξετάζονται στην 
μελέτη αυτή, με βάση επιτόπια έρευνα και καταγραφή σε αθηναϊκές ενορίες, καθώς αφορούν 
βασικές στιγμές των τελετουργιών που συνοδεύουν τον λεγόμενο «κύκλο της ζωής», την 
ενότητα δηλαδή των εθίμων και των τελετουργιών που σχετίζονται με την γέννηση, τον γάμο 
και τον θάνατο. 
 

1115. «Η Εκκλησία της Σάμου και η ενσωμάτωση του νησιού στο 
ελληνικό κράτος», Πρακτικά Συνεδρίου «Από την αυτονομία στο 
εθνικό κράτος: Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα». Σάμος 
2014, σ. 177-200. 

 
Περίληψη: Η ένωση της Σάμου με το ελληνικό κράτος το 1912 υπήρξε σημείο οριακό και 
για την τοπική Εκκλησία. Σε ένα πλαίσιο που τα πάντα άλλαζαν με ταχύτατους ρυθμούς, και 
το εκκλησιαστικό τοπίο του νησιού μεταβλήθηκε και διαφοροποιήθηκε. Η ένωση του 1912 
σήμανε την έναρξη μιας σειράς τριγμών, την είσοδο σε μια παρατεταμένη διαδικασία 
μεταβολών και μετασχηματισμών, από την οποία η Εκκλησία της Σάμου ουσιαστικά εξήλθε 
μέσα στη δεκαετία του 1960. Η ουσιαστικά μεταβατική αρχιερατεία του Μητροπολίτη 
Ειρηναίου Α΄ είναι, από αυτή την άποψη απολύτως ενδεικτική των περιπετειών αυτών, που 
όμως αν και κάποτε υπήρξαν επώδυνες, ωστόσο διαμόρφωσαν το εκκλησιαστικό και 
ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου η Εκκλησία της Σάμου συνεχίζει σήμερα την πορεία της 
προς τα έσχατα, οδηγώντας το ποίμνιό της στην ασφάλεια της σωτηρίας που η Εκκλησία 
υπόσχεται, εξασφαλίζει και εγγυάται. 
 
Κρίσεις: Απόπλους 61-62 (2014), σ. 207 [Αγγ. Χατζημιχάλη] / Μεθόριος 55 (2015), σ. 70 [Γ. 
Κρόκος] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 25 σημ. 41, σ. 30 σημ. 59. Γρ. 
Λιάντας, «Τα εδαφικά όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας (1912 κ. εξ.)», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 34 σημ. 7, σ. 35 σημ. 12, 15, σ. 37 σημ. 25. «Ιερά Μητρόπολη 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών», www. el. wikipedia. org.  

 
1116. «Ηγεμονικός λόγος και εθνικός λόγος: Η μετάβαση από τον 

λόγο της ηγεμονικής σαμιακής εκπαίδευσης στο αίτημα για μια 
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εθνική εκπαίδευση», Πρακτικά Συνεδρίου «Από την αυτονομία στο 
εθνικό κράτος: Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα». Σάμος 
2014, σ. 531-572 [σε συνεργασία με την Σοφία Ηλιάδου-Τάχου και την 
Αλ. Ορφανού]. 

 
Περίληψη: Στην ιστορία της Σαμιακής Ηγεμονίας ο εθνικός λόγος αποτυπώνεται για πρώτη 
φορά στη μαζική αποδοκιμασία της ίδιας της ηγεμονίας, λίγο πριν την ίδρυση της το 1834. 
Παράλληλα βέβαια δεν παύουν να υπάρχουν οι εντάσεις σε «θέματα νομής εξουσίας» με το 
ελλαδικό κέντρο, όμως οι βασικές αρχές του οράματος ελευθερίας-ένωσης με την Ελλάδα 
μένουν αταλάντευτα σταθερές, παρά τους τριγμούς που προκάλεσαν οι εσωτερικές διαμάχες. 
Στην πρώτη περίοδο της Σαμιακής Ηγεμονίας 1834-1850 της «ηγεμονικής απολυταρχίας», 
που χαρακτηρίζεται από έναν «πολωτικό διπολισμό» μεταξύ των ανθρώπων του Ηγεμόνα και 
τους τοπικούς παράγοντες η πολιτική και εθνική ελευθερία που μπορούσαν να απολαύσουν 
μέσα στα πλαίσια της ηγεμονίας προσδιόρισε το σαμιακό όραμα της ελευθερίας ως 
διατήρηση των προνομίων και στην επέκταση των διοικητικών αυτονομιών του νησιού. Τις 
τάσεις αυτές παρακολουθεί η μετά χείρας μελέτη ως και την ένωση της Σάμου με την 
Ελλάδα, όπως εκδηλώνονται και εκφράζονται στα εκπαιδευτικά πράγματα και εγχειρίδια της 
ηγεμονικής περιόδου. 
 
Κρίσεις: Απόπλους 61-62 (2014), σ. 208 [Αγγ. Χατζημιχάλη] / Μεθόριος 55 (2015), σ. 71 [Γ. 
Κρόκος] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Αλ. Ν. Ορφανού, Παραμύθια από τη Μαδαγασκάρη. Αθήνα 2016, σ. 149, σ. 234-235. Β. 
Γιαλαμάς – Σ. Ηλιάδου-Τάχου – Α. Ορφανού, «Η διδασκαλία της Ιστορίας στην Ηγεμονία της Σάμου 
από τις σχολικές εκδόσεις του Ηγεμονικού Τυπογραφείου: ανάμεσα στον σαμιακό ηγεμονισμό και τον 
ελληνικό εθνισμό», Πρακτικά του 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης με Διεθνή 
Συμμετοχή, «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; Ιστορικές συγκριτικές προσεγγίσεις», (Συνεδριακό & 
Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014). Θεματική: Σχολική Γνώση και 
Διδακτική Ιστορίας και Γλώσσας. Πάτρα 2014 (εκδ. Εργαστήριο του Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής 
και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Πατρών), σ. 44. Σ. Ηλιάδου-Τάχου – Α. Ορφανού, Ο παιδαγωγός Εμμανουήλ Γ. Σαρρής (1899 – 1977) 
και η συμβολή του στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2017, σ. 45. Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας 
Ευσέβιος, «Ο Σάμιος Επίσκοπος Τυρολόης Πορφύριος Ζαμπέτης (1701 – 1781) και η Πορφυριάδα 
Σχολή Καρλοβάσου», Χαριστήριος τόμος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρυστίας και Σκύρου κ. 
Σεραφείμ. Κάρυστος 2018, σ. 112. 
 

1117. «Αγιολογία, ιστορία και λαϊκή παράδοση: Η περίπτωση 
των στρατιωτικών αγίων Γρηγορίου, Θεοδώρου και Λέοντος στη 
Σάμο», Κληρονομία 37: 1-2 (2005-2013), σ. 49-79. 

 
Περίληψη: Στο δημοσίευμα αυτό εξετάζεται η περίπτωση τριών στρατιωτικών και 
ομολογητών αγίων του 4ου αιώνα, των αγίων Θεοδώρου, Γρηγορίου και Λέοντος, οι οποίοι 
εκοιμήθησαν στη Σάμο, όπου υπήρχαν τα λείψανά τους μέχρι την διαρπαγή τους από τους 
Σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας. Εξετάζεται η σύγχυση που διαπιστώνεται στις πηγές 
και τη βιβλιογραφία σχετικά με το αν οι τρεις άγιοι εκοιμήθησαν στη Σάμο ή στη Σάμη της 
Κεφαλληνίας, και διαπιστώνεται ότι συνδέονται στενά με τη Σάμο, στην δε Κεφαλληνία 
μεταφέρθηκαν αργότερα και για μικρό χρονικό διάστημα τα λείψανά τους, γεγονός που 
δημιούργησε και την μεταγενέστερη τοπική κεφαλληνιακή παράδοση σχετικά με τους 
αγίους. Πρόκειται για μια ακόμη μελέτη γύρω από το ζήτημα αυτό, που με έχει απασχολήσει 
και στο παρελθόν, με ορισμένα νέα στοιχεία, που διαφωτίζουν πληρέστερα την αγιολογική 
και ιστορική υπόσταση των τριών αγίων. 
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Σημείωση: Περιληπτικότερη μορφή της μελέτης, χωρίς επίμετρο και τα σχετικά μεταφρασμένα 
λατινικά αγιολογικά κείμενα, βλ. παραπάνω, αρ. 1043, με τίτλο: «Αγιολογική και λαϊκή 
παράδοση των στρατιωτικών αγίων της Σάμου Γρηγορίου, Θεοδώρου και Λέοντος (Δ΄ αι.)», 
Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 35 (2014). Homenaje a El Greco en el IV 
centenario de su muerte (1614 – 2014), σ. 155-165. 
 

1118. «Σύγχρονη ναξιακή λαϊκή λατρεία του αγίου Νικοδήμου 
του Αγιορείτη», Ναξιακά. Επετηρίδα Ομοσπονδίας Ναξιακών 
Συλλόγων 3-4 (2013-2014), σ. 149-164. 

 
Περίληψη: Η συγκρότηση της λαϊκής λατρείας ενός νεοφανούς αγίου είναι ένα σπουδαίο 
ζήτημα, που απασχολεί και την θρησκευτική λαογραφία, δεδομένου ότι εντάσσεται και στα 
όρια της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του λαού. Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η 
λαϊκή λατρεία του οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτη (Νάξος 1749 – Άγιον Όρος 1809) στη 
Νάξο, τον τόπο καταγωγής του, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει ιδιαίτερη 
διάδοση, τέτοια που να δικαιολογεί και τη λαογραφική μελέτη της. Η περίπτωση αυτή, που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση και των υπολοίπων πανηγύρεων νεοφανών 
αγίων ή νεομαρτύρων, μας δείχνει ότι κατά την διαχείριση της λαϊκής θρησκευτικής 
παράδοσης συνυπάρχουν οι παλαιές και οι νεώτερες, οι παραδοσιακές και οι νεωτερικές 
μορφές, κι αυτό είναι ουσιώδες για να κατανοήσουμε τους τρόπους με τους οποίους η 
σύγχρονή μας λαϊκή θρησκευτικότητα πορεύεται και ανανεώνεται διαρκώς.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: π. Θωμάς Ανδρέου, Η λατρευτική τιμή των νεομαρτύρων στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή 
εθιμοταξία. Κομοτηνή 2018 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 257 σημ. 965, σ. 291. 
 

1119. «Αφηγήσεις ζωής του Γ. Ανδρεαδάκη», Το Τηγάνι 17 
(2015), σ. 59-62. 

 
Περίληψη: Το δεύτερο κατά σειρά βιβλίο του Γιώργη Ανδρεαδάκη αποτελεί και πάλι μια 
εκτός εμπορίου συλλεκτική έκδοση. Το βιβλίο αυτό και πάλι ασχολείται με τη μνήμη και τη 
διαχείρισή της, μόνο που τώρα δεν περιλαμβάνει μόνο τις προσωπικές αναμνήσεις του 
συγγραφέα, αλλά και ανάλογες αφηγήσεις άλλων δύο συντοπιτών του, του Θανάση 
Ανδριανάκη και της Αθηνάς Αράπογλου. Τι τους συνδέει, το εξηγεί ο συγγραφέας στην 
εισαγωγή : έχουν ζήσει ζωές λιγότερο ή περισσότερο βυθισμένες στην ομίχλη της σκληρής 
ιστορικής πραγματικότητας, της κοινωνικής περιθωριοποίησης ή της καθημερινής βιοπάλης. 
Πρόκειται για αφηγήσεις ζωής που αφορούν τη ζωή στη Σάμο και τη ζωή των Σαμίων από 
τον Μεσοπόλεμο ως τα τέλη του 20ού αιώνα. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γ. Κρόκος, «Τα περιοδικά και οι εφημερίδες μας», Μεθόριος 56 (2015), σ. 71. 
 

1120. «Η Α. Θ. Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. 
Βαρθολομαίος», Παρρησία 3 (2014), σ. 3-7. 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις για την βαθύτερη σημασία και τον συμβολισμό της 
αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου σε επίτιμο διδάκτορα της 
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Με την ευκαιρία αυτή προβαίνουμε και σε μια βιογραφική αναγραφή σχετικά με τον 
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βίο, τις σπουδές και την εν γένει εκκλησιαστική και πνευματική δράση του 
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α΄. 

 
1121. «Εθιμολογικά του Δεκεμβρίου», Εφημέριος 63: 11 (2014), σ. 

29-31. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται και αναλύονται χαρακτηριστικά έθιμα του Δεκεμβρίου, σχετικά 
με την αγιολατρία και τις εορτές του μήνα πλην των μεγάλων εορτών του Δωδεκαημέρου. Σε 
κάθε περίπτωση μελετώνται οι επιμέρους συνισταμένες και οι ιστορικές καταβολές των 
αγιολατρευτικών εθίμων, ενώ παρατίθενται και στοιχεία για τη λειτουργικότητά τους, στα 
πλαίσια του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, ιδίως μάλιστα των αγροτοκτηνοτροφικών 
ελληνικών κοινωνιών, οι οποίες δημιούργησαν και διαχειρίστηκαν πολιτισμικά αυτά τα 
στοιχεία. 

 
1122. «Ο Κώστας Ι. Καλατζής και ο λαϊκός πολιτισμός της 

Σάμου», Απόπλους 61-62 (2014), σ. 64-71. 
 

Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται οι τρόποι δια των οποίων ο Κώστας Καλατζής 
κατανόησε το λαϊκό πολιτισμό της Σάμου όχι ως μια σειρά εξωτερικών εκδηλώσεων 
διαποτισμένων από ένα νοσταλγικό εξωτικό χρώμα, αλλά ως όρο και τρόπο αληθινής 
ύπαρξης, ως βασική και αναγκαία συνισταμένη της ατομικής και της συλλογικής υπόστασης 
του ανθρώπου, ως βάση τόσο του αυτοπροσδιορισμού όσο και του ετεροπροσδιορισμού του, 
ως στοιχείο προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας. Γι’ αυτό και τον προσέλαβε σωστά, 
γεγονός που του επέτρεψε να τον χρησιμοποιήσει παραγωγικά στο έργο του. Μακριά από 
την περιγραφική πολυδιάσπαση και την λαογραφική ταξινόμηση, ο πεζογράφος Κ. Καλατζής 
αντιμετώπισε το λαϊκό πολιτισμό του νησιού ως σύνολο ενιαίο και αδιάσπαστο, ως τρόπο 
έκφρασης και ως αίρεση βίου. Και γι’ αυτό θα μείνει στην ιστορία της ελληνικής 
λογοτεχνίας, όχι μόνο στα στενά όρια των σαμιακών γραμμάτων, αλλά και ευρύτερα, 
πανελλαδικά.  
 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, «Τα περιοδικά μας», Μεθόριος 55 (2015), σ. 63. 
 

1123.  «Η επτανησιακή παρουσία στη Σάμο κατά τον 18ο και 19ο 
αι.», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 36 (2015), 
σ. 193-206. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η παρουσία Επτανησίων, κυρίως από την 
Κεφαλληνία και τη Ζάκυνθο, και δευτερευόντως από την Κέρκυρα και τα Κύθηρα, στη 
Σάμο, κατά τον 18ο και 19ο αι. Η χαρτογράφηση της παρουσίας αυτής γίνεται μέσω 
βιβλιογραφικών και αρχειακών αναφορών, αλλά δεδομένων επιτόπιων ερευνών και 
καταγραφών, όπου αποτυπώνονται τα σχετικά στοιχεία. Πρόκειται κυρίως για εμπόρους, 
ορισμένοι από αυτούς ανέλαβαν τα προξενεία των μεγάλων Δυνάμεων της εποχής και 
συνέβαλλαν καθοριστικά στην πνευματική και οικονομική ανάπτυξη της Σάμου. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. Επίσης σε πιο 
σύντομη, με λιγότερα στοιχεία, επεξεργασμένη και ενημερωμένη με βιβλιογραφικά δεδομένα 
μορφή έχει δημοσιευθεί με τον τίτλο «Επτανήσιοι στη Σάμο (18ος – 19ος αι.)», Κερκυραϊκά 
Χρονικά 12 (2018). Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014). Τα 
Πρακτικά. Μέρος Ε΄: Μουσική – Γλώσσα – Πολιτιστική παράδοση – Επτανησιακή διασπορά. 
Επιμ.: Δημ. Κονιδάρης, σ. 507-517 (βλ. παρακάτω, αρ. 1504). 
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1124. «Η ιστοριογραφική παράδοση της σαμιακής 
βιβλιογραφίας», Μεθόριος 54 (2014), σ. 49-51. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται εδώ η θέση των τοπικών ιστορικών μελετών και εκδόσεων στο 
πλαίσιο της γενικότερης σαμιακής τοπικής βιβλιογραφίας και των σαμιακών σπουδών, 
αναφέρονται τα έργα που μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και διατυπώνονται παρατηρήσεις για 
το τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια, και πώς θα έπρεπε να συνεχιστεί η λαμπρή αυτή 
παράδοση στο μέλλον, ώστε να φτάσουμε στη συγγραφή μιας νέας, σύγχρονης επιστημονικά 
και ενημερωμένης ιστορίας της Σάμου, η οποία βεβαίως θα πρέπει να είναι έργο συλλογικό 
με πολλούς ειδικούς συνεργάτες. 
 
Αναφορές: Γερ. Κοσμάτος, «Μεθόριος του Αιγαίου», Σαμιακόν Βήμα 3967 (23 Φεβρουαρίου 2015), σ. 
2. 

 
1125. «Συνέχειες και ασυνέχειες στην ελληνική παράδοση των 

ιερατικών αμφίων (19ος - 20ός αι.)», στο Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Νεοελληνικών Σπουδών - Κων. Δημάδης (επιμ.), Πρακτικά Ε΄ 
Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών «Συνέχειες, 
ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, 
κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία / Proceedings of the 5th European 
Congress of Modern Greek Studies «Continuities, Discontinuities, 
Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, 
Literature» 1. Αθήνα – Athens 2015, σ. 125-146 [σε συνεργασία με τη 
Νάντια Μαχά-Μπιζούμη – ηλεκτρονική έκδοση:  www. eens.org]. 

 
Περίληψη: Μετά από την επισκόπηση της ιστορίας και της διαχρονικής εξελίξεως της 
μορφής και των διακοσμήσεων των ορθοδίξων ιερατικών αμφίων,  εξετάζονται μια σειρά 
από παραδείγματα, δια των οποίων καταδεικνύεται ότι τα άμφια εξελίσσονται παράλληλα με 
τις γενικότερες αισθητικές, οικονομικές, κοινωνικές και πνευματικές συνθήκες κάθε εποχής, 
αν όχι στη γενική μορφολογία τους, τουλάχιστον στα υλικά τους και τις επιμέρους 
αισθητικές διατυπώσεις τους. Άλλες μορφές διατηρούνται και αναπαράγονται από το 
παρελθόν και άλλες εισάγονται από αλλότριες και αλλοεθνείς επιδράσεις ή από συνθήκες 
των καιρών, όπως φαίνεται και από τη σχετική εκτενή ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, η 
οποία λεπτομερώς αναφέρεται και κριτικά χρησιμοποιείται. Αποτελεί αυτό μια όψη της 
κίνησης ανάμεσα στη συνέχεια και την ασυνέχεια, η οποία κυριαρχεί σε όλες τις 
πολιτισμικές μορφές και εκφράσεις, και φυσικά υπάρχει και στον χώρο των εκκλησιαστικών 
τεχνών. 
 
Αναφορές: Ζωή Αρβανιτίδου, Λαογραφικές προσεγγίσεις της Μόδας: φύλο, θηλυκό σώμα, ένδυμα και 
πολιτισμός. Ρόδος 2016 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου), σ. 388. Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή 
προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης 
(1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 968-269. 

 
1126. «Βιβλιογραφία για τους Πομάκους της Θράκης», Ελληνική 

Διεθνής Γλώσσα 96-97 (2014). Αφιέρωμα στους Πομάκους, σ. 107-
115 [ηλεκτρονική έκδοση – ανάρτηση www.odeg.gr]. 

 
Περίληψη: H βιβλιογραφία αυτή δεν είναι εξαντλητική, ενώ η επιλογή των λημμάτων 
αντικατοπτρίζει βεβαίως την κρίση του επιμελητή της. Ωστόσο, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα 
έργο υποδομής για τους ενδιαφερομένους, με βάση το οποίο να συνεχίσουν την 
βιβλιογραφική αναζήτηση. Δεν πρόκειται για κριτική ή για σχολιασμένη βιβλιογραφία, αλλά 
για μια συναγωγή, που αποτυπώνει βεβαίως την πρόοδο που έχουν σημειώσει η σχετική 

http://www.odeg.gr/
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έρευνα και η ανάλογη βιβλιογραφική παραγωγή, τα χρόνια που έχουν περάσει. Δημοσιεύεται 
με την ελπίδα της προαγωγής των σχετικών σπουδών, ιδιαίτερα δε των λαογραφικών 
προσεγγίσεων του λαϊκού πολιτισμού των ορεσίβιων αυτών κατοίκων της Ροδόπης. 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 125 σημ. 8. 

 
1127. «Η φιλογενής πολιτική και δράση του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου και η λαϊκή παράδοση», Ενδοχώρα 98 (2015), σ. 51-
56.  

 
Περίληψη: Εξετάζεται, μέσα από το υλικό των πηγών και τη σχετική βιβλιογραφία, η 
διαμόρφωση και το περιεχόμενο της εθναρχικής πολιτικής και δράσης του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, αλλά και οι μοναδικές ευεργετικές επιπτώσεις της, ιδιαίτερα στο επίπεδο του 
λαϊκού πολιτισμού και της διατήρησης της πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας του 
υποδουλωμένου Γένους, από τον 15ο ως τον 19ο αιώνα. Ιδιαίτερα εξετάζεται η συμβολή του 
Οικουμενικού Θρόνου στη μορφοποίηση και διατήρησης της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας και των τελετουργικών εκδηλώσεών της, στον μεταβυζαντινό και υπό 
οθωμανική κυριαρχία Ελληνισμό. 

 
1128. «Τα δεκάχρονα της ευκλεούς πατριαρχείας της Α. Θ. Μ. 

του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. 
Θεοδώρου Β΄», Πάνταινος 119 (2014). Τεύχος επετειακό για τα δέκα 
χρόνια πατριαρχείας της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. κ. Θεοδώρου Β΄ , σ. 295-299. 

 
Περίληψη: Αποτίμηση των πεπραγμένων των δέκα χρόνων (2004-2014) της πατριαρχείας 
της Α. Θ. Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄, 
και των έργων που άλλαξαν την φυσιογνωμία της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, τόσο στην 
Αίγυπτο, όσο και σε ολόκληρη την Αφρική. Παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες και τα κύρια 
επιτεύγματα του δεκαετούς πατριαρχικού έργου του κατά τομείς, και διατυπώνονται σκέψεις 
για όσα έχουν ακόμη να γίνουν σε συνέχεια, ώστε οι ρηξικέλευθες αυτές πράξεις να βρούν 
συνέχεια και να αποκτήσουν διάρκεια. 

 
1129.  «Λαογραφικά αστικών δρόμων», στον τόμο Μαρ. Δημάση 

– Πασχ. Βαλσαμίδης – Ιω. Μπακιρτζής – Αλ. Παπάζογλου – Αχμ. 
Νιζάμ (επιμ.), Αναπαραστάσεις και αποχωρισμοί. Τιμητικός τόμος 
στη μνήμη της Μάρθας Πύλια. Κομοτηνή 2015, σ. 44-63 (εκδ. 
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων 
Χωρών – Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης). 

 
            Περίληψη: Η σύγχρονη λαογραφική έρευνα, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της και στο 

ζήτηματης λαογραφικής σημασίας των δρόμων, και μάλιστα των κεντρικών, των αστικών 
κέντρων. Και τούτο επειδή οι κεντρικοί αυτοί δρόμοι, καθώς υποδέχονται και εξυπηρετούν 
αρκετούς κατοίκους, ξεπερνούν την απλή επικοινωνιακή, την καθαρά χρηστική δηλαδή, 
σημασία τους, και με την διάρθρωση και τη σημασιοδότησή τους, αποτελούν συχνά δείκτες 
της οργανωμένης παραδοσιακής καθημερινότητας των πόλεών μας. Πρόκειται για ένα είδος 
μεταμοντέρνου συμβολισμού, στα πλαίσια του οποίου οι δρόμοι παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, 
ως μέσα ένωσης και διαχωρισμού, επαφής και αποστασιοποίησης, ως εκφράσεις και 
σχηματοποιήσεις ταυτοτήτων και ετεροτήτων. Γι’ αυτό και τα λαογραφικά των αστικών 
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δρόμων ενδιαφέρουν άμεσα τη σύγχρονη λαογραφία, όπως εξετάζονται στην μελέτη αυτή, 
με βάση το παράδειγμα ενός κεντρικού δρόμου του Περιστερίου, ενός από τους 
μεγαλύτερους δήμους όχι μόνο του λεκανοπεδίου της Αττικής, αλλά και της Ελλάδας 
ολόκληρης. 

 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Αστική Λαογραφία. Αναπαραστάσεις της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό 
έργο του Μιχαήλ Μητσάκη: χώρος, κοινωνία, πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα 2016, σ. 786. Η Αυγή (7 
Μαρτίου 2016), σ. 12. Ζ. Ρωπαΐτου, Ο κόσμος της Ευριπίδου και των πέριξ. Ευριπίδου, Ψυρρή και 
Γεράνι: ένας περίπατος στον χώρο και στον χρόνο. Αθήνα 2018, σ. 327. 
 

1130. «Νικολοβάρβαρα», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική 
Εγκυκλοπαιδεία 12. Αθήνα 2015 [στο εξής: ΜΟΧΕ 12], σ. 20. 

 
1131. «Νικόλαος άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 5-6. 

 
1132. «Νύχτα», ΜΟΧΕ 12, σ. 35. 

 
1133. «Οκτώβριος», ΜΟΧΕ 12, σ. 92. 

 
1134. «Ολονυκτία», ΜΟΧΕ 12, σ. 93. 

 
1135. «Ονούφριος άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 101. 

 
1136. «Οικονομίδης Δημ.», ΜΟΧΕ 12, σ. 58. 

 
1137. «Οίνος», ΜΟΧΕ 12, σ. 91. 

 
1138. «Όνειρο», ΜΟΧΕ 12, σ. 100. 

 
1139. «Οιωνισμοί», ΜΟΧΕ 12, σ. 91-92. 

 
1140. «Ορόσημα επαγγελματικά», ΜΟΧΕ 12, σ. 112. 

 
1141. «Παναγία Καψοδεματούσα», ΜΟΧΕ 12, σ. 132. 

 
1142. «Πανάγιος Τάφος», ΜΟΧΕ 12, σ. 133-134. 

 
1143. «Πανηγύρι», ΜΟΧΕ 12, σ. 135-137. 

 
1144. «Παντελεήμων άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 148. 

 
1145. Παρασκευή αγία», ΜΟΧΕ 12, σ. 196-197. 

 
1146. «Πελαγία αγία», ΜΟΧΕ 12, σ. 250. 

 
1147. «Πάντες άγιοι», ΜΟΧΕ 12, σ. 152-153. 

 
1148. «Παρετυμολογία», ΜΟΧΕ 12, σ. 198. 

 
1149. «Πεντηκοστή», ΜΟΧΕ 12, σ. 252. 
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1150. «Περισχοινισμός», ΜΟΧΕ 12, σ. 253-254. 

 
1151. «Πέτρες», ΜΟΧΕ 12, σ. 256. 

 
1152. «Πέτρος και Παύλος άγιοι», ΜΟΧΕ 12, σ. 261. 

 
1153. «Πλάτων άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 278. 

 
1154. «Πλειστηριασμοί», ΜΟΧΕ 12, σ. 278. 

 
1155. «Πολύκαρπος άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 283. 

 
1156. «Πολίτης Ν. Γ.», ΜΟΧΕ 12, σ. 279-280. 

 
1157. «Προκόπιος άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 301 

 
1158. «Προλήψεις», ΜΟΧΕ 12, σ. 303-305. 

 
1159. «Προσκομιδή», ΜΟΧΕ 12, σ. 308. 

 
1160. «Προσκύνηση», ΜΟΧΕ 12, σ. 309. 

 
1161. «Προσκυνητάρι», ΜΟΧΕ 12, σ. 309-310. 

 
1162. «Πρόσφορο», ΜΟΧΕ 12, σ. 311. 

 
1163. «Προχριστιανικά επιβιώματα», ΜΟΧΕ 12, σ. 314-316. 

 
1164. «Πρωταπριλιά», ΜΟΧΕ 12, σ. 316. 

 
1165. «Πρωτομαρτιά», ΜΟΧΕ 12, σ. 320. 

 
1166. «Πρωτομαγιά», ΜΟΧΕ 12, σ. 319-320. 

 
1167. «Πρωτοσταυριά», ΜΟΧΕ 12, σ. 325. 

 
1168. «Πρωτοχρονιά», ΜΟΧΕ 12, σ. 325-328. 

 
1169. «Πυρές εθιμικές», ΜΟΧΕ 12, σ. 328-329. 

 
1170. «Πυρολατρία», ΜΟΧΕ 12, σ. 329. 

 
1171. «Ραντισμός», ΜΟΧΕ 12, σ. 335-336. 

 
1172. «Σάββας άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 366. 

 
1173. «Σάββατο», ΜΟΧΕ 12, σ. 368. 
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1174. «Σάββατο του Λαζάρου», ΜΟΧΕ 12, σ. 368-370. 
 

1175. «Σάββατο της Πεντηκοστής», ΜΟΧΕ 12, σ. 370. 
 

1176. «Σάμου και Ικαρίας Μητρόπολη», ΜΟΧΕ 12, σ. 371-372. 
 

1177. «Σαραντισμός», ΜΟΧΕ 12, σ. 376. 
 

1178. «Σαρανταλείτουργο», ΜΟΧΕ 12, σ. 375-376. 
 

1179. «Σαράντα άγιοι», ΜΟΧΕ 12, σ. 375. 
 

1180. «Σελήνη», ΜΟΧΕ 12, σ. 380. 
 

1181. «Σεπτέμβριος», ΜΟΧΕ 12, σ. 380-381. 
 

1182. «Σήμαντρο», ΜΟΧΕ 12, σ. 397. 
 

1183. «Σκλάβωμα», ΜΟΧΕ 12, σ. 402. 
 

1184. «Σολομωνική», ΜΟΧΕ 12, σ. 402-403. 
 

1185. «Σοφία αγία», ΜΟΧΕ 12, σ. 403. 
 

1186. «Σπονδές», ΜΟΧΕ 12, σ. 417-418. 
 

1187. «Σποράς έθιμα», ΜΟΧΕ 12, σ. 418. 
 

1188. «Σπυρίδων άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 420. 
 

1189. «Σταυρολούλουδα», ΜΟΧΕ 12, σ. 425. 
 

1190. «Σταυρός», ΜΟΧΕ 12, σ. 430-431. 
 

1191. «Σταυρώματα», ΜΟΧΕ 12, σ. 431. 
 

1192. «Στέφανος άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 432. 
 

1193. «Στοιχειά», ΜΟΧΕ 12, σ. 437. 
 

1194. «Στοιχειό του σπιτιού», ΜΟΧΕ 12, σ. 437-438. 
 

1195. «Στοιχειολατρία», ΜΟΧΕ 12, σ. 438. 
 

1196. «Στυλιανός άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 440. 
 

1197. «Συγκομιδής έθιμα», ΜΟΧΕ 12, σ. 448-449. 
 

1198. «Συλλείτουργο», ΜΟΧΕ 12, σ. 450. 
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1199. «Συμεών άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 455. 

 
1200. «Συμεών ο στυλίτης άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 455.  

 
1201. «Συμόγιορτα», ΜΟΧΕ 12, σ. 457. 

 
1202. «Σφραγίδα», ΜΟΧΕ 12, σ. 480-481. 

 
1203. «Τάματα», ΜΟΧΕ 12, σ. 489. 

 
1204. «Ταξιάρχες», ΜΟΧΕ 12, σ. 489. 

 
1205. «Τελετουργία», ΜΟΧΕ 12, σ. 491-493. 

 
1206. «Τεσσαράκοντα», ΜΟΧΕ 12, σ. 493. 

 
1207. «Τεσσαρακοστή», ΜΟΧΕ 12, σ. 493-494. 

 
1208. «Τεσσαρακοστή Χριστουγέννων», ΜΟΧΕ 12, σ. 494. 

 
1209. «Τιμωροί άγιοι», ΜΟΧΕ 12, σ. 505. 

 
1210. «Τρεις Ιεράρχες», ΜΟΧΕ 12, σ. 508-509. 

 
1211. «Τρία / τρεις», ΜΟΧΕ 12, σ. 510. 

 
1212. «Τρίτη», ΜΟΧΕ 12, σ. 512. 

 
1213. «Τριήμερο», ΜΟΧΕ 12, σ. 512. 

 
1214. «Τριώδιο – Καθαρή Δευτέρα», ΜΟΧΕ 12, σ. 512-513. 

 
1215. «Τριώδιο – Καθαρή Εβδομάδα», ΜΟΧΕ 12, σ. 512. 

 
1216. «Τροφές», ΜΟΧΕ 12, σ. 514. 

 
1217. «Τρυγητού έθιμα», ΜΟΧΕ 12, σ. 514-515. 

 
1218. «Τρυποπέρασμα», ΜΟΧΕ 12, σ. 515. 

 
1219. «Τρύφων άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 515-516. 

 
1220. «Ύδωρ», ΜΟΧΕ 12, σ. 531-532. 

 
1221. «Υδρολατρία», ΜΟΧΕ 12, σ.531. 

 
1222. «Υπαπαντή», ΜΟΧΕ 12, σ. 535-536. 
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1223. «Ύψωμα», ΜΟΧΕ 12, σ. 536. 
 

1224. «Ύψωση Τιμίου Σταυρού», ΜΟΧΕ 12, σ. 536. 
 

1225. «Φανούριος άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 538. 
 

1226. «Φεβρουάριος», ΜΟΧΕ 12, σ. 539. 
 

1227. «Φυλαχτό», ΜΟΧΕ 12, σ. 558-559. 
 

1228. «Φωκάς άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 559. 
 

1229. «Φώτα», ΜΟΧΕ 12, σ. 559. 
 

1230. «Χαράλαμπος άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 563. 
 

1231. «Χάρος», ΜΟΧΕ 12, σ. 564. 
 

1232. «Χοιροσφάγια», ΜΟΧΕ 12, σ. 565. 
 

1233. «Χοροί», ΜΟΧΕ 12, σ. 566-567. 
 

1234. «Χοροί τελετουργικοί του Πάσχα», ΜΟΧΕ 12, σ. 567-568. 
 

1235. «Χριστόδουλος άγιος», ΜΟΧΕ 12, σ. 570. 
 

1236. «Χριστούγεννα», ΜΟΧΕ 12, σ. 571-573. 
 

1237. «Ψυχοσάββατα», ΜΟΧΕ 12, σ. 594-595. 
 

1238. «Ο άγιος Νικόλαος στη λαϊκή θρησκευτική παράδοση των 
Ελλήνων», Ο Άγιος Νικήτας. Διμηνιαίο περιοδικό Ιεράς 
Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης 27: 258 (2015), σ. 306-309. 

 
Περίληψη: Η λαϊκή λατρευτική τιμή του αγίου Νικολάου, ενός από τους δημοφιλέστερους 
αγίους του ορθόδοξου εορτολογίου μας, εντάσσεται στο πλαίσιο τριών εορτών, τις οποίες ο 
λαός μας ονομάζει «Νικολοβάρβαρα». Στην ελληνική θρησκευτική λαογραφία ονομάζεται 
έτσι η περίοδος από 4 ως 6 Δεκεμβρίου, οπότε και οι εορτές της αγίας Βαρβάρας (4 
Δεκεμβρίου), του αγίου Σάββα (4 Δεκεμβρίου) και του αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου). 
Συχνές στο λαό είναι οι αντιλήψεις για δήθεν συγγενικές σχέσεις που ένωναν τους αγίους 
αυτούς, οι οποίες βεβαίως είναι ανυπόστατες από αγιολογική άποψη, και έχουν μάλλον 
αιτιολογικό χαρακτήρα, καθώς μέσα από αυτές ο λαός προσπαθεί να εξηγήσει τη χρονική 
εγγύτητα των εορτών τους. Υπάρχουν επίσης σχετικά λαϊκά άσματα και παροιμίες, που 
αναφέρονται στη φονική σφοδρότητα του ψύχους αυτών των ημερών, ενώ συνήθεις είναι οι 
μετεωρολογικές προγνώσεις από τις τρεις οριακές αυτές μέρες του Δεκεμβρίου, λίγο πριν την 
έναρξη της εορταστικής περιόδου του Δωδεκαημέρου. 
 

1239. «Δύο εορτολογικοί σταθμοί του Οκτωβρίου», Παρρησία 4 
(2014), σ. 11-15. 
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Περίληψη: Εξετάζονται από λαογραφική άποψη οι εορτές των αγίων Γερασίμου (20 
Οκτωβρίου) και Δημητρίου (26 Οκτωβρίου). Οι δύο αυτοί εορτολογικοί σταθμοί του 
Οκτωβρίου αποτελούν την καλλίτερη εισαγωγή στην περίοδο της Σαρακοστής των 
Χριστουγέννων και του ερχομένου κατόπιν Δωδεκαημέρου, με τις μικρές εορτές των αγίων 
και τις μεγάλες δεσποτικές εορτές που περιλαμβάνει, και τις οποίες ο λαός μας παραδοσιακά 
τιμά και χαίρεται. Ο μήνας αυτός χαρακτηρίζεται, από εθιμική άποψη, για τις πολλές εορτές 
αγίων, κορυφαία, από εορτολογική άποψη, των οποίων είναι εκείνη του αγίου Δημητρίου. 
Μήνας έντονων και συστηματικών αγροτικών εργασιών, κατά τον οποίο άρχιζε, και σε 
ορισμένα μέρη ολοκληρωνόταν, η σπορά των δημητριακών, κατά τις επικρατούσες 
κλιματικές συνθήκες σε κάθε τόπο. Γι’ αυτό και αντίστοιχες είναι οι λαϊκές λατρευτικές 
πράξεις, που αποσκοπούν στην επίτευξη ευκαρπίας και ευγονίας. 
 

1240. «Παιδί και ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα: Η πρόσληψη 
των λαϊκών εθιμικών συμπεριφορών στην παιδική ηλικία», στον 
τόμο Χ. Μπαμπούνης (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Παιδική 
Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές 
Διαστάσεις» (Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2013). Αθήνα 2014, έκδ. 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών / Τομέας 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, σ. 
663-669 [ηλεκτρονική έκδοση]. 

 
Περίληψη:  Στην μελέτη αυτή υποστηρίζεται ότι το παιδί διδάσκεται και προσλαμβάνει, 
κατά κύριο λόγο, τα δεδομένα της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς και της 
εθιμικής ζωής μέσα στα πλαίσια της οικογένειας και της οικογενειακής ζωής, δια της 
μιμήσεως και της αναπαραγωγής του παραδείγματος των μεγαλυτέρων μελών της 
οικογένειας, ιδίως δε της μητέρας του. Εκεί διδάσκεται πίστεις, θρησκευτικές συμβάσεις και 
τελετουργικές συμπεριφορές, που θα αποτελέσουν αργότερα τη βάση της ενήλικης εθιμικής 
ζωής του. Γι’ αυτό και συχνά ενήλικες που έχουν οδηγηθεί στην αθεϊα ή στον αγνωστικισμό 
διατηρούν την τέλεση ορισμένων λαϊκών θρησκευτικών τελετουργιών, καθώς τους θυμίζουν 
τα παιδικά τους χρόνια και τη ζωή τους στα πλαίσια των πατρικών τους οικογενειών, μνήμες 
που συνήθως περιβάλλονται από την μυθική αχλύ των νοσταλγούμενων χρόνων της 
αθωότητας και της παιδικής αμεριμνησίας. 
 
Αναφορές: W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – 
Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 254 σημ. 941. Β. Πούχνερ, Θέματα Συγκριτικής Λαογραφίας. Ελλάδα, 
Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 149 σημ. 17. 
 

1241. «Η λογιοσύνη στην Ηγεμονία της Σάμου (1834-1912) και ο 
Επαμεινώνδας Σταματιάδης», Μικρο - φιλολογικά 37 (2015), σ. 10-
15. 

 
Περίληψη:  Η περίπτωση του Επ. Σταματιάδη είναι χαρακτηριστική του γεγονότος ότι 
συνήθως σε τοπικές κοινωνίες, όσο κι αν εμφορούνται από κοσμοπολίτικο πνεύμα, είναι 
κυρίως η από το εξωτερικό καταξίωση και όχι η ίδια η αντικειμενική αξία του, που 
καθαγιάζει ένα έργο και τον δημιουργό του. Στην περίπτωση του Σταματιάδη βέβαια η 
εξωτερική αναγνώριση συνυπήρχε με την αυταπόδεικτη αξία, τούτο όμως δεν είναι πάντοτε 
ο κανόνας. Παραλλήλως, η ανάγκη του για αναγνώριση και διακρίσεις, που θα εδραίωναν τη 
θέση του στη σαμιακή κοινωνία αλλά και στην εκάστοτε ηγεμονική αυλή, τον οδήγησαν στο 
καθημερινό κυνήγι των διακρίσεων αυτών, όπως τούτο ανάγλυφα περιγράφεται στην 
αλληλογραφία του με τον Rubio, ενδεικτικό κι αυτό σημείο του κλίματος μέσα στο οποίο 
αναπτύχθηκε η λογιωσύνη στην ηγεμονική Σάμο του 19ου αιώνα. 
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Αναφορές: Eusebi Ayensa i Prat, Στις εσχατιές της θάλασσας. Ισπανο-ελληνικές λαογραφικές 
συγκριτικές μελέτες. Αθήνα 2018, σ. 394 σημ. 8. 

 
1242. «Πασχαλινές τελετουργίες στο λαϊκό πολιτισμό της 

Θάσου», Θασιακά 16 (2014). Πρακτικά Στ΄ Συμποσίου Θασιακών 
Μελετών «Η Θάσος δια μέσου των αιώνων: Ιστορία-Τέχνη-
Πολιτισμός». Αφιέρωμα στη μνήμη Κωνσταντίνου Δημητριάδη 
(επιμ. Κων. Χιόνης), σ. 115-127. 

 
Περίληψη: Οι ανά την Ελλάδα πασχαλινές εθιμικές περιηγήσεις, αναφερόμενες στην Θάσο 
μνημονεύουν, σχεδόν αποκλειστικά, τον τελετουργικό χορό της Τρίτης του Πάσχα, όπως 
τελείται στα Λιμενάρια. Οι αναφορές, δίνουν το κύριο βάρος τους σε δύο στοιχεία : στην 
πάνδημη συμμετοχή και στην οργάνωση του δρωμένου από τοπικούς συλλόγους και φορείς, 
με προφανείς φολκλοριστικούς στόχους απώτερης τουριστικής προβολής, αλλά και στην 
εικαζόμενη ως πανάρχαια καταγωγή του εθίμου. Από την μελέτη του ζητήματος προκύπτει 
ότι τα επιμέρους στοιχεία της πασχαλινής τελετουργίας της Θάσου που εξετάζεται δεν είναι 
πιθανό να προέρχονται κατευθείαν από την αρχαία προχριστιανική διονυσιακή λατρεία της 
Θράκης. Μάλλον αποτελούν εκδοχές νεότερης παρουσίας αρχαϊστικών στοιχείων, που είναι 
αρχετυπικά και παρουσιάζονται σε πολλές πολιτισμικές και χρονολογικές φάσεις, εκφράζουν 
τα σχετικά με την εναγώνια ανθρώπινη επιδίωξη της γονιμότητας. 
 

1243. «Νεομαρτυρολογικά κείμενα και λαϊκή θρησκευτικότητα 
κατά την τουρκοκρατία», στον τόμο Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας 
της Ελλάδος / Ειδική Συνοδική Επιτροπής Πολιτιστικής 
Ταυτότητος, Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για 
την επανάσταση του 1821 «Ορθόδοξη Εκκλησία και διαφύλαξη της 
Εθνικής Ταυτότητος – Νεομάρτυρες, άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, 
επαναστατικά κινήματα». Αθήνα 2015, σ. 325-350. 

 
Περίληψη: Τα συναξάρια των νεομαρτύρων της τουρκοκρατίας, όπως και με άλλη ευκαιρία 
έχουμε δείξει, αποτελούν πέραν των άλλων και πηγές για την καθημερινή ζωή του Γένους 
στη διάρκεια της οθωμανικής δουλείας. Αυτό άλλωστε συμβαίνει γενικότερα με τους βίους 
αγίων, οι οποίοι περιέχουν συνήθως λαογραφικές πληροφορίες. Μια από τις πτυχές της 
λαογραφικής σημασίας τους εξετάζει αυτή η μελέτη, με παραδείγματα που έχουν αντληθεί 
από το Νέο Μαρτυρολόγιο του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Συγκεκριμένα εστιάζουμε 
εδώ σε ζητήματα, μορφές και τελετουργικές εκδηλώσεις της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς και της λαϊκής θρησκευτικότητας της εποχής στην οποία τα κείμενα αυτά 
αναφέρονται. Στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί, δεδομένου ότι η 
σχετική έρευνα στρέφεται συνήθως σε θεολογικά, ιστορικά και αγιολογικά προβλήματα της 
νεομαρτυρολογικής συναξαριακής παράδοσης. 
 
Αναφορές: Κων. Χολέβας, «Το Γ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Τουρκοκρατία και το 1821 
(Πεντέλη 14.11.2014 – Στοά του Βιβλίου 15.11.2014)», Εκκλησία 92: 1 (2015), σ. 21. Δημ. Αγγ. 
Παπάζης, Διονύσιος Μητροπολίτης Λαρίσης «Φιλόσοφος» ή «Σκυλόσοφος» [1541 (;) – 1611]. Λάρισα 
2016, σ. 349 σημ. 603. π. Θωμάς Ανδρέου, Η λατρευτική τιμή των νεομαρτύρων στη σύγχρονη ελληνική 
λαϊκή εθιμοταξία. Κομοτηνή 2018 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 85 σημ. 288, 290, σ. 86 σημ. 294, σ. 91 σημ. 
314, σ. 92 σημ. 318, 321, σ. 93 σημ. 323, 325, σ. 95 σημ. 335, σ. 282.  

 
1244. «Λαϊκή παράδοση, μνημεία και αγιολογική μαρτυρία. Η 

περίπτωση των Δώδεκα Πορτών της Σάμου», Απόπλους 63-64 
(2015). Αφιέρωμα στον ποιητή Γιώργο Βέη, σ. 399-409. 
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Περίληψη: Εξετάζονται τα σχετικά με ένα βυζαντινό μνημείο, που στην προφορική 
παράδοση των κατοίκων της Σάμου είναι γνωστό ως «Δώδεκα Πόρτες», στην περιφέρεια του 
χωριού Μύλοι. Περιγράφεται το μνημείο, αναγνωρίζεται ως βασιλική και συνδέεται με την 
λατρεία του αγίου Λέοντος επισκόπου Σάμου. Από την μελέτη των σχετικών αγιολογικών 
κειμένων προκύπτει ότι τα συναξαριακά κείμενα του αγίου επισκόπου Λέοντος παρέχουν 
πληροφορίες που σχετίζεται με την χρονολογική του ένταξη, με τις χρονολογίες που 
σχετίζονται με αυτόν και την μετακομιδή του λειψάνου του στη Βενετία, εμμέσως δε και με 
την χρονολόγηση της βασιλικής στις «Δώδεκα Πόρτες», εφόσον σχετίζονται με τον άγιο 
Λέοντα. Προτείνεται λοιπόν και νέα χρονολόγηση, αλλά και εγγράφεται η περίπτωση στο 
γενικότερο πλαίσιο της σαμιακής ιστορίας. 
 
Αναφορές: Γ. Κρόκος, «Τα περιοδικά και οι εφημερίδες μας», Μεθόριος 56 (2015), σ. 70. 

 
1245. «Από την Μεγάλη Παρασκευή στην Ανάσταση», Πειραϊκή 

Εκκλησία 25: 269 (2015), Αφιέρωμα: Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, 
σ. 48-51. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για τα ελληνικά λαϊκά 
πασχαλινά έθιμα, που παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλία, για τις ρίζες, την προέλευση, την 
σύγχρονη μορφή τους και την λειτουργικότητά τους, στα πλαίσια της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. Ιδιαιτέρως μάλιστα εξετάζονται τα έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής και η 
εντάξή τους στο γενικότερο πλαίσιο των ελληνορθόδοξων πασχαλινών εθίμων. 
Διατυπώνονται επίσης ορισμένες σκέψεις σχετικά με την σύγχρονή μας μεταλλαγή και 
μετεξέλιξη ορισμένων πασχαλινών λαϊκών εθίμων, ως συμβολή στην μελέτη της νεωτερικής 
θρησκευτικής λαογραφίας μας. 

 
1246. «Λαϊκή θρησκευτική καλλιτεχνική δημιουργία και 

προσκυνηματικός τουρισμός», στον τόμο Σοφία Χανδακά (επιμ.), 
Λαϊκή τέχνη. Νέα ευρήματα – Νέες ερμηνείες. Πρακτικά συνεδρίου 
προς τιμήν της Πόπης Ζώρα (2-5 Νοεμβρίου 2006). Αθήνα 2015 
(έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Μελέτες για τον υλικό πολιτισμό, αρ. 1), 
σ. 503-517. 

 
Περίληψη: Στις μέρες μας βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη το φαινόμενο του λαϊκού 
προσκυνηματικού τουρισμού, καθώς ενορίες, σύλλογοι, ακόμη και οργανωμένα τουριστικά 
γραφεία αναλαμβάνουν την διοργάνωση εκδρομών και προσκυνημάτων. Πρόκειται για ένα 
ρεύμα που διαρκώς αυξάνεται, συνιστώντας μία από τις κύριες εκφράσεις της σύγχρονης 
ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. Μία από τις βασικές αρχές που διέπουν την ψυχολογία 
του προσκυνητή, είναι ότι θέλει να πάρει μαζί του κάποιο αναμνηστικό, ώστε να κρατήσει 
κοντά του την ευλογία του προσκυνήματος και να προεκτείνει. Oι νέες μορφές που 
δημιουργούνται, έχουν την ανάγκη της ιδεολογικής στήριξης των παλαιών συμβόλων, 
αλλιώς δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον λαϊκό άνθρωπο, που αναγνωρίζει και 
ερμηνεύει τα παλαιά αυτά σύμβολα και τις μορφές, θεωρώντας απολύτως φυσική και 
αναμενόμενη  τη χρήση τους. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 

1247. «Από το Gumushane της Χαλδίας στην Αργυρούπολη της 
Αττικής: Μνήμη και μαρτύριο του Ποντιακού Ελληνισμού», 
Μεθόριος 55 (2015), σ. 40-42. 
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Περίληψη: Με αφορμή ένα βιβλίο του Κυριάκου Ευσταθιάδη, σχετικά με την εγκατάσταση 
των Ποντίων προσφύγων στην Αργυρούπολη και την οργάνωση της ζωής τους, 
διατυπώνονται σχετικές παρατηρήσεις για την μικροϊστορική μελέτη των δεδομένων της 
προφορικής ιστορίας και των αυτοβιογραφικών σημειώσεων ως πηγών της. Το βιβλίο αυτό 
του Κυριάκου Ευσταθιάδη που καλύπτει το χρονικό διάστημα 1906-1959, το οριακό και 
αιματοβαμμένο πέρασμα του Ποντιακού Ελληνισμού από το παρελθόν στο μέλλον. Δεν 
έχουμε προ οφθαλμών μια απλή ανταπόδοση οικογενειακής στοργής έχουμε μια περίπτωση 
ανθρώπου με έντονη και επωφελή για το κοινωνικό σύνολο δημόσια δράση, η οποία 
αποτυπώνεται σε μια πρώτης σημασίας και τάξεως ιστορική καταγραφή και πηγή. Κι αυτές 
οι πτυχές του βιβλίου αναδεικνύονται σε αυτό το σύντομο μελέτημα. 
 
Αναφορές: Γερ. Κοσμάτος, «Μεθόριος του Αιγαίου», Σαμιακόν Βήμα 3983 (15 Ιουνίου 2015), σ. 3. 

 
1248. «Ο Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. 

Ευσέβιος. Είκοσι χρόνια θεοφιλούς και ευκλεούς αρχιερατικής 
διακονίας (1995-2015)», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), 
Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-
2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015 (εκδ. 
Κέντρον Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών 
της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών – Σειρά 
Επιστημονικών Μελετημάτων - 1), σ. 21-37 [σε συνεργασία με τον π. 
Σωτήριο Κοσμόπουλο]. 

 
Περίληψη: Στο εισαγωγικό αυτό μελέτημα παρουσιάζονται εκτενώς τόσο τα βιογραφικά 
στοιχεία του τιμωμένου στον τόμο ιεράρχη, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και 
Ικαρίας κ. Ευσεβίου, όσο και το έργο του στα είκοσι χρόνια της αρχιερωσύνης του. Το έργο 
αυτό διακρίνεται σε τομείς, και εκτίθεται αναλυτικά, ώστε ο αναγνώστης να σχηματίσει 
πλήρη εικόνα για τη δράση του, αλλά και ο εκκλησιαστικός ιστορικός του μέλλοντος να βρει 
υλικό για τη συγγραφή της νεώτερης και σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: «Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών», www. el. wikipedia. org. «Μητροπολίτης 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών Ευσέβιος», www. el. wikipedia. org.  

 
1249. «Λατρευτικές μεταφορές ιερών λειψάνων, εικόνων και 

κειμηλίων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας 
Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) 
θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, 
Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015 (εκδ. Κέντρον 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών – Σειρά 
Επιστημονικών Μελετημάτων - 1), σ. 97-110. 

 
Περίληψη: Τα λείψανα των αγίων αποτελούν βασικά αντικείμενα της λαϊκής λατρευτικής 
παράδοσης του ελληνικού λαού, καθώς θεωρούνται ζωντανή απόδειξη της παρουσίας του 
αγίου εν μέσω των πιστών. Φυλάσσονται συνήθως σε ειδικές λειψανοθήκες, σε μονές και 
ενοριακούς ναούς, και προσφέρονται για προσκύνηση την ημέρα μνήμης του αντίστοιχου 
αγίου. Με βάση τις παλαιές αυτές λαϊκές αντιλήψεις, αλλά και την πρακτική της «ζητείας», 
της αργυρολογίας δηλαδή δια της περιφοράς λειψάνων και εικόνων, με σκοπό τη συλλογή 
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χρημάτων από τους πιστούς για την κάλυψη των έκτακτων ή τακτικών οικονομικών αναγκών 
μιας μονής ή ενός προσκυνηματικού ναού, διαμορφώθηκε την τελευταία δεκαετία περίπου 
μια νέα μορφή της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας, στην εξέταση της οποίας στοχεύει η 
παρούσα μελέτη. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: «Βιβλιογραφία Σάμου», vivliografiasamos. blogspot. gr / 2015 06 01. archive. html. Μ. Γ. 
Σέργης, Αστική Λαογραφία. Αναπαραστάσεις της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό έργο του Μιχαήλ 
Μητσάκη: χώρος, κοινωνία, πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα 2016, σ. 786. Μ. Γ. Σέργης, «Έθιμα του 
Πάσχα από τη Θράκη», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Κ. Ζαφείρης – Ελ. Ναξίδου – Γιάνν. Μπακιρτζής – 
Andr. Farrington (επιμ.), Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης. Κομοτηνή 2015, έκδ. 
Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ – Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σ. 325 σημ. 90 [ηλεκτρονική έκδοση]. 
 

1250. «Συλλογές λαογραφικού υλικού από την Αρναία της 
Χαλκιδικής», Αρναία. Περιοδική έκδοση ιστορικής - αρχαιολογικής 
και λαογραφικής ενημέρωσης και καταγραφής 28: 106 (2015), σ. 16. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται εδώ το λαογραφικό υλικό από την Αρναία Χαλκιδικής, το οποίο 
απόκειται στο «Λαογραφικό Αρχείο», που έχει ιδρυθεί στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στη Κομοτηνή, από το 1993 κ. εξ. Τα σχετικά 
χειρόγραφα αυτού του αρχείου αναφέρονται,  εκτενώς και με τα αναλυτικά τους περιεχόμενα 
στο παράρτημα που ακολουθεί, μαζί με πίνακα  χωριών προελεύσεως του υλικού και 
ειδολογική κατάταξη των περιεχομένων λαογραφικών πληροφοριών, ώστε να διευκολυνθεί η 
μελλοντική ερευνητική και επιστημονική χρήση τους, με ορισμένες σχετικές διαπιστώσεις, 
για όσους μελλοντικά θα  θελήσουν  να κάμουν χρήση των συλλογών του συγκεκριμένου 
αρχείου. 

 
1251. «Contemporary parish and pilgrimage travel: 

preconditions and targeting», Tourism Today. The Journal of the 
College of Tourism and Hotel Management 14 (2014), σ. 164-172 [σε 
συνεργασία με το Νίκο Ροδοσθένους]. 

 
Περίληψη: Οι ενοριακές εκδρομές που εξετάζονται εδώ αποτελούν ένα μάλλον νεωτερικό 
φαινόμενο της σύγχρονης θρησκευτικής λαογραφίας μας. Πρόκειται ουσιαστικά για 
προσαρμογές και μεταλλαγές των παλαιότερων προσκυνηματικών τελετουργιών, οι οποίες 
συνεχίζουν να υφίστανται στις πολυήμερες προσκυνηματικές εκδρομές που οι ίδιες οι 
ενορίες διοργανώνουν, μία ή δύο φορές το χρόνο. Συνιστούν έναν τρόπο διαχείρισης και 
επανασημασιοδότησης παλαιότερων τελετουργικών και εθιμικών μορφών, και είναι η 
αστικής προέλευσης τουριστική και ψυχαγωγική διάσταση των εκδρομών αυτών, που τις 
κάνει αγαπητές σε μεγάλη μερίδα των ενοριτών, και συντελεί ώστε να αποτελούν βασικές 
μορφές της κοινωνικής παρέμβασης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στις μέρες μας, αλλά και του 
ίδιου του ενοριακού έργου στη βάση και στην ουσία του. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1041. 
 

1252. «Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου», Επίκαιρα 293 
(2015), σ. 74-75. 
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Περίληψη: Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται η φυσιογνωμία, η συγκρότηση και το έργο του 
«Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου», ενός πανεπιστημιακού οργανισμού που 
ιδρύθηκε από την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κάρπαθο, με σκοπό 
την προώθηση της έρευνας και της διδασκαλίας του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, 
παραδοσιακού και νεώτερου, σε όλες τις εκδηλώσεις και εκφάνσεις του. Αναφέρονται το 
ιστορικό της ίδρυσής του, οι σκοποί του, οι μέχρι σήμερα δραστηριότητές του και οι 
μελλοντικοί σχεδιασμοί, αλλά και τα μεταπτυχιακά μαθήματα λαογραφίας που διοργανώνει 
στο ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 146 σημ. 34. 

 
1253. «Καλοκαιρινά αγροτικά έθιμα λαϊκής θρησκευτικότητας», 

Εφημέριος 64: 4 (2015), σ. 27-29. 
 

Περίληψη: Το καλοκαίρι, εποχή συγκομιδής, αποτελεί περίοδο κατά την οποία οι εορτές και 
οι πανηγύρεις έχουν πρωτίστως αγιοφυλακτικό και αγιοπροστατευτικό, και δευτερευόντως 
διαβατήριο, οριακό και γονικό χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τις αντίστοιχες 
εορτές της άνοιξης. Ο άνθρωπος, εργαζόμενος σκληρά και υπό αντίξοες συχνά καιρικές 
συνθήκες, έχει ανάγκη να αναπαυθεί και να ψυχαγωγηθεί, κι αυτό κυρίως του προσφέρουν 
τα καλοκαιρινά πανηγύρια, τα οποία γι’ αυτό το λόγο περιβάλλονται συχνά από διηγήσεις 
για αγίους τιμωρούς, οι οποίοι τιμωρούν εκείνους που δεν τηρούν την αντίστοιχη εθιμική 
αργία της εορτής τους. Οι εορτές αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη. 

 
1254. «Ο τροπαιοφόρος μεγαλομάρτυς άγιος Γεώργιος στην 

ελληνική λαϊκή εθιμοταξία», Παρρησία 6 (2015), σ. 3-7. 
 
Περίληψη: Ο άγιος Γεώργιος είναι ιδιαιτέρως αγαπητός όχι μόνο στους Έλληνες, αλλά και 
στους υπόλοιπους ορθόδοξους λαούς της χερσονήσου του Αίμου, όπως καταφαίνεται στην 
μελέτη αυτή. Προστάτης των ποιμένων και των κτηνοτρόφων, αλλά και άγιος στρατιωτικός, 
εορτάζεται από τον ελληνικό λαό με πλήθος εθίμων, τα οποία εξακτινώνονται σε όλες 
σχεδόν τις ελληνικές περιοχές και εκδηλώνονται με βάση τα πανηγύρια των πανταχού 
παρόντων ναών του. Η εορτή του  αποτελούσε όριο για τη σύναψη διαφόρων συμβάσεων 
αγροτικού και κτηνοτροφικού χαρακτήρα, κι αυτή η χρήση της εορτής δηλώνει και τον 
οριακό και διαβατήριο χαρακτήρα, ασφαλώς συνυφασμένο με την εποχή του χρόνου στην 
οποία τοποθετείται. 
 

1255. «Ο μοναχισμός και τα μοναστήρια στη Δυτική Σάμο από 
τον 7ο μ. Χ. αι. ως τις μέρες μας. Μοναστηριακή και εκκλησιαστική 
παράδοση στην περιοχή των Καλαμπαχτασίων (Καλλιθέα – 
Δρακαίοι)», Μεθόριος 56 (2015), σ. 46-50. 

 
Περίληψη: Η περιοχή των Καλαμπακτασίων, στη νοτιοδυτική Σάμο, αποτελεί μέρος με 
έντονη χριστιανική ιστορία και μοναστική παράδοση, την εντονότερη και πλουσιότερη ίσως 
σε ολόκληρο το νησί. Ιστορία και παράδοση που συμπορεύονται με την γενικότερη πορεία 
του μοναχισμού και του χριστιανισμού στη Σάμο. Σήμερα στην περιοχή αυτή υπάρχουν δύο 
χωριά, οι Δρακαίοι και η Καλλιθέα. Αυτή την μοναστική παράδοση εξετάζει η παρούσα 
εργασία, με βάση τις διαθέσιμες πηγές και τα σωζόμενα μνημεία, από τον 7ο αι. και ως τις 
μέρες μας, σε σχέση με την παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων. 
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Αναφορές: Γερ. Κοσμάτος, «Μεθόριος του Αιγαίου», Σαμιακόν Βήμα 3994 (14 Σεπτεμβρίου 2015), σ. 
3. 
 

1256. «Ιστορία και λατρευτική παράδοση του ιερού ενοριακού 
ναού του αγίου Θεοδώρου Σάμου», Γρηγόριος ο Παλαμάς 849 
(2015), σ. 13-28. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η ιστορική πορεία, αλλά και τα σχετικά με την 
ίδρυση, την λειτουργική και λατρευτική παράδοση και τα κειμήλια του ενοριακού ναού του 
αγίου Θεοδώρου, στην πόλη της Σάμου. Με βάση τη βιβλιογραφία, αρχειακές και 
επιγραφικές πηγές και επιτόπια έρευνα, γίνεται αναλυτική αναφορά στους εφημερίους που 
διακόνησαν στο ναό, αλλά και στην τέλεση εθίμων σχετικών με τη λαϊκή θρησκευτικότητα 
των Σαμίων, τα οποία σχετίζονται με τις πανηγύρεις του ναού. Γίνεται επίσης λόγος για τη 
συγκρότηση της ενορίας, τα παρεκκλήσια, τα εξωκλήσια που υπάγονται σε αυτήν, αλλά και 
τις λαϊκές λατρευτικές πράξεις που σχετίζονται με αυτά. Με τον τρόπο αυτό, ανιχνεύεται η 
ιστορική και λαογραφική υπόσταση της συγκεκριμένης ενορίας, με την αξιοποίηση των 
διαθέσιμων πηγών και των πληροφοριών, ως συμβολή στην μελέτη της θρησκευτικής 
λαογραφίας και της εκκλησιαστικής ιστορίας της Σάμου. 

 
1257. «Η Σάμος στη σύγχρονη επιστημονική, ιστορική και 

λαογραφική έρευνα», Μεθόριος 57 (2015), σ. 43-44. 
 

Περίληψη: Στο σύντομο αυτό μελέτημα, το οποίο αποτελεί επεξεργασμένη μορφή ομιλίας 
κατά την απονομή του βραβείου «Επίκουρος» του «Ιδρύματος Κ. & Μ. Ζημάλη», εξετάζεται 
η πορεία της επιστημονικής ιστορικής και λαογραφικής έρευνας της Σάμου, των ανθρώπων 
και του πολιτισμού τους κατά τα τέλη του 20ού και τις αρχές του 21ου αιώνα. Πρόκειται 
λοιπόν για μια επισκόπηση, όπου αποκρυσταλλώνονται οι βασικές αρχές και προβάλλονται 
τα κύρια χαρακτηριστικά των επιστημονικών σαμιακών σπουδών, οι οποίες βρίσκονται σε 
πλήρη εξέλιξη, ως μια αναστοχαστική προσπάθεια βελτίωσης όσων έχουν ήδη γίνει και 
σχεδιασμού όσων σχετικών θα ακολουθήσουν. 
 
Αναφορές: Γερ. Κοσμάτος, «Μεθόριος του Αιγαίου», Σαμιακόν Βήμα 4003 (16 Νοεμβρίου 2015), σ. 
3. 

 
1258. «Το αμπέλι και το κρασί στον παραδοσιακό πολιτισμό της 

Σάμου», στον τόμο Στρ. Φιλιππότης (επιμ.), Ημερολόγιο του 
Αρχιπελάγους 18 (2016). Αθήνα 2016, σ. 207-220. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται τα σχετικά με το αμπέλι και το κρασί στη 
σαμιακή λαογραφία. Συγκεκριμένα, μελετώνται τόσο οι βασικές αρχές της καλλιέργειας, όσο 
και οι προλήψεις, οι δεισιδαιμονίες αλλά και τα έθιμα της λαϊκής λατρείας και της 
παραδοσιακής θρησκευτικότητας που σχετίζονται με το αμπέλι και τα παράγωγά του. 
Εξετάζεται επίσης η εθιμική και συμβολική χρήση και των υπολοίπων προϊόντων της 
αμπέλου, δεδομένου ότι η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοπαραγωγή αποτελούν βασικούς 
πυλώνες της παραδοσιακής σαμιακής οικονομίας. Τέλος, εξετάζονται οι συνέπειες των 
παραγωγικών αυτών δραστηριοτήτων στην παραδοσιακή κοινωνική συγκρότηση των 
κατοίκων του νησιού. 

 
1259. «Αθηναϊκές ενορίες και αστική λαϊκή θρησκευτικότητα», 

στον τόμο Σ. Γ. Φιλιππότης (εκδ.), Αθηναϊκό Ημερολόγιο 27 (2016), 
σ. 83-89. 
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Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται τα σχετικά με τις επιμέρους εθιμικές εκφράσεις 
αστικών και νεωτερικών λαογραφικών στοιχείων, με βάση ορισμένες αθηναϊκές ενορίες και 
την λατρευτική και κοινωνική ζωή, όπως οργανώνεται στα πλαίσιά τους. Αρχικά 
διατυπώνονται ορισμένες θεωρητικές και μεθοδολογικές παρατηρήσεις, με βάση και τη 
σχετική διεθνή πλούσια βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, εξετάζονται ορισμένα παραδείγματα, 
μέσα από τα οποία καταφαίνεται η σχέση που υπάρχει μεταξύ των τελετουργικών 
εκδηλώσεων της αστικής και νεωτερικής λαϊκής θρησκευτικότητας από τη μια πλευρά, και 
της αστικής ενοριακής ζωής από την άλλη, κάτι που αναδεικνύει τις ενορίες σε βασικό 
παράγοντα της σύγχρονής μας αστικής θρησκευτικής λαογραφίας. 

 
1260. «Կոմոտինի հայ համայքի ժողովրդական 

պաշտամունքային սովորույթները (20-րդ դարի 2-րդ կես)», 
ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԽԻՎՆԵՐԻ.Գիտական ժողովածու 
122 (2014), σ. 438 – 450. 

 
Περίληψη:  Η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Bulletin of Armenian Archives. 
Scientific collection, και αφορά την αρμενική κοινότητα της Κομοτηνής, η οποία 
προσήλκυσε, τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον της έρευνας. Η συστηματική προσέγγιση 
του πολιτισμού τους προϋποθέτει την έρευνα γύρω από τις θρησκευτικές πίστεις και 
δοξασίες τους, ιδίως δε γύρω από τα έθιμα του λαϊκού εορτολογίου τους και των βασικών 
σταθμών του κύκλου της ζωής τους. Και τούτο επειδή είναι πλέον γνωστό ότι οι μορφές της 
λαϊκής θρησκευτικότητας κλείνουν μέσα τους πολλά από τα αρχέγονα στοιχεία που 
καθορίζουν την πολιτισμική ταυτότητα κάθε πληθυσμού. Γι’ αυτό και η μελέτη τους φέρνει 
κάποτε στο φως σημαντικότατες λεπτομέρειες σχετικά με την συλλογική ζωή, την ιστορική 
μνήμη και την προφορική ιστορία κάθε πληθυσμιακής ομάδας, όπως φαίνεται και από την 
μελέτη γύρω από τις ετήσιες λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες της αρμενικής κοινότητας 
της Κομοτηνής. 
 
Σημείωση: Εκτενέστερη μορφή της μελέτης αυτής, με διαφορετικά παραδείγματα και 
βιβλιογραφία, έχει δημοσιευθεί και στα ελληνικά με τον τίτλο «Σύγχρονη εθιμική ζωή και λαϊκές 
θρησκευτικές τελετουργίες των Αρμενίων της Κομοτηνής (β΄ μισό 20ού αι.)», στον τόμο Μ. Γ. 
Σέργης – Ελ. Κ. Χαρατσίδης – Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Από το Αραράτ στον Όλυμπο: Θέματα 
αρμενικής λαογραφίας. Θεσσαλονίκη 2014 (εκδ. Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της 
Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Δημοκρατίας της Αρμενίας - Αντ. Σταμούλης), σ. 111-131 
(βλ. παραπάνω, αρ. 1047). 
 

1261. «Межкультурный диалог и межконфесииональные 
связи в народных верованиях греков», XI Конгресс этнографов 
и антропологов России. Тезисы Докладов. Москва 2015, σ.  129. 

 
Περίληψη: Δημοσίευση στα Πρακτικά του 11ου Συνεδρίου των Εθνογράφων και 
Ανθρωπολόγων της Ρωσίας (2015). Με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα εξετάζονται 
αλληλεπιδράσεις και επιρροές και διαπιστώνονται σχετικές τάσεις και φαινόμενα, που 
προσδιορίζουν τις εκδηλώσεις της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας, ως επιδράσεις τόσο 
από την ανατολική, όσο και από τη δυτική χριστιανική παράδοση. Τα εξεταζόμενα 
εθνογραφικά παραδείγματα μελετώνται με βάση τη σχετική πλούσια βιβλιογραφία, και 
εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την χρήση στοιχείων από την ανατολική και τη δυτική 
λαϊκή και εκκλησιαστική θρησκευτική λατρευτική παράδοση στην ελληνική θρησκευτική 
λαογραφία και τις επιμέρους μορφές της. 
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1262. «Death costume and ritual lament in Greek Folk Tradition 
(19th – 20th century)», Journal of Alternative Perspectives in the 
Social Sciences 7: 2 (2015), σ. 299-317. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι ζωντανοί ντύνουν τους 
νεκρούς τους στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, ο οποίος είναι τελετουργικός, απηχεί τις περί 
του κόσμου κοινωνικές, συμβολικές και μεταφυσικές αντιλήψεις των ανθρώπων και άπτεται 
της λαϊκής θρησκευτικότητας και των τελετουργικών εκδηλώσεών της, άρα έχει ενδιαφέρον 
για την μελέτη της ελληνικής λαϊκής μεταφυσικής. Στο ζήτημα της ένδυσης, ο κόσμος των 
νεκρών εκλαμβάνεται ως συνέχεια του κόσμου των ζώντων, δεδομένου ότι στα σχετικά 
έθιμα του θανάτου είναι οι ζωντανοί που μιλούν για τους νεκρούς και ενεργούν εξ ονόματός 
τους, επεκτείνοντας την κοσμική τους βεβαιότητα στον σκοτεινό χώρο του θανάτου, ο 
οποίος με ιδεολογικά εργαλεία, με πίστη και μεταφυσική πεποίθηση, μπορεί μόνο να 
κατανοηθεί και να σημασιοδοτηθεί από τον άνθρωπο. 
 
Σημείωση: Η μελέτη είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της International Society 
of Social Scienses, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www. japss. org / upload / 10. Varvounis. 
Επίσης έχει δημοσιευθεί ηλεκτρονικά, με ανάρτηση και στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Sam Topalidis, «Christian Greek funerals in Pontos», www. pontosworld.com / index php / 
pontus / history / sam-topalidis / 1423 (2016). Sam Topalidis, «Christian Greek funerals rituals in 
Pontos», http: // www. karalahana. com / 2016 / 01 / 10.  

 
1263. «Η ‘Επιτροπή Ποντιακών Μελετών’ και οι τοπικές σπουδές 

στην Ελλάδα», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 
37 (2016), σ. 341-355. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή και το ερευνητικό και συγγραφικό έργο της 
«Επιτροπής Ποντιακών Μελετών», η οποία αποτελεί έναν από τους κυριότερους φορείς για 
την προώθηση και ανάπτυξη των ποντιακών σπουδών στην Ελλάδα. Η παρουσίαση γίνεται 
με κριτικό τρόπο, διαπιστώνονται οι επιμέρους περίοδοι του έργου της Επιτροπής, και 
αναλυτικά παρουσιάζονται οι στόχοι, η μέθοδος αλλά και οι συνεργάτες και οι πρωτεργάτες 
του επιστημονικού αυτού εγχειρήματος. Τέλος, από θεωρητική και μεθοδολογική άποψη, το 
έργο αυτό εντάσσεται τόσο στις ιστορικές συνθήκες που το δημιούργησαν, όσο και στο 
πλαίσιο των τοπικών σπουδών, που αναπτύσσεται με την μορφή της μελέτης της τοπικής 
ιστορίας και της λαογραφίας στον τόπο μας, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Πρόκειται για 
μια ακόμη πλευρά των ελληνικών τοπικών σπουδών, στην οποία όμως εμπλέκονται πέραν 
των επιστημονικών και εθνικοί παράγοντες, δεδομένης της ποντιακής γενοκτονίας και του 
ξεριζωμού των Ποντίων από τις πατρογονικές εστίες του, που επέφερε την προσφυγοποίησή 
τους. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. Βελτιωμένη και 
εμπλουτισμένη με νέα δεδομένα μορφή της μελέτης έχει δημοσιευθεί με τίτλο «Το ερευνητικό 
και εκδοτικό έργο της ‘Επιτροπής Ποντιακών Μελετών’ και η μελέτη της ιστορίας και της 
παράδοσης του Ποντιακού Ελληνισμού», στον τόμο Επιτροπή Ποντιακών Μελετών – Στέγη 
Κειμηλίων του Ελληνισμού του Πόντου (επιμ.: Χρ. Γαλανίδης), 1927 – 2017. Ενενήντα χρόνια 
από την ίδρυση της Ε.Π.Μ. Επετειακό λεύκωμα. Αθήνα 2017, σ. 85-101 (βλ. παρακάτω, αρ. 1493). 
 
Αναφορές: Μυρ. Ευσταθιάδου, Ταξιδεύοντας στον Πόντο: μια ιδιότυπη μορφή τουρισμού της 
νοσταλγίας. Αθήνα 2017 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 281. Μυρ. Ε. Ευσταθιάδου, Ταξιδεύοντας στον Πόντο. 
Τουρισμός της νοσταλγίας. Αθήνα 2018, σ. 353. 
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1264. «Λογιοσύνη και αναγνώριση στην Ηγεμονική Σάμο. Η 
περίπτωση του Επαμεινώνδα Σταματιάδη», Απόπλους 65-66 (2015). 
Αφιέρωμα στο Σύλλογο Φίλων Πόλεως Σάμου, σ. 157-177. 

 
Περίληψη: Στην πνευματική κίνηση και ζωή της Ηγεμονίας της Σάμου, ξεχωρίζει ο 
Επαμεινώνδας Σταματιάδης, ο οποίος υπήρξε ο πολυγραφότερος και ο πλέον 
αναγνωρισμένος και τιμημένος εντός και, κυρίως εκτός του νησιού λόγιος της Ηγεμονικής 
Σάμου. Μικρή συμβολή στα δίκτυα ανθρώπων και σχέσεων, μέσω των οποίων ο Επ. 
Σταματιάδης κατάφερνε να προωθήσει το έργο του και έξω από τα στενά όρια της Σάμου και 
να απολαύσει διάφορες τιμές, αποτελεί η παρούσα μελέτη, η οποία στηρίζεται στην πυκνή 
και ενδιαφέρουσα αλληλογραφία του με τον Καταλανό φιλόλογο και ιστορικό Antoni Rubio 
i Lluch (Valladolid 1856 – Barcelona 1937). Η περίπτωση του Σταματιάδη είναι 
χαρακτηριστική του γεγονότος ότι συνήθως σε τοπικές κοινωνίες είναι κυρίως η από το 
εξωτερικό καταξίωση που καθαγιάζει ένα έργο και τον δημιουργό του. Όπως φαίνεται στη 
μελέτη αυτή, η ανάγκη του για αναγνώριση και διακρίσεις, που θα εδραίωναν τη θέση του 
στη σαμιακή κοινωνία αλλά και στην εκάστοτε ηγεμονική αυλή, τον οδήγησαν στο 
καθημερινό κυνήγι των διακρίσεων, όπως τούτο ανάγλυφα περιγράφεται στην αλληλογραφία 
του με τον Rubio, και αναδεικνύεται στην μελέτη αυτή.  
 
Αναφορές: Γ. Κρόκος, «Τα περιοδικά και οι εφημερίδες μας», Μεθόριος 58 (2015), σ. 65. Eusebi 
Ayensa i Prat, Στις εσχατιές της θάλασσας. Ισπανο-ελληνικές λαογραφικές συγκριτικές μελέτες. Αθήνα 
2018, σ. 394 σημ. 8. 
 

1265. «Ο Έλληνας και το αυτοκίνητο: λαογραφικές 
διαπιστώσεις», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 31-43. 

 
Περίληψη: Αποτελεί κοινή διαπίστωση το γεγονός ότι το αυτοκίνητο έχει γίνει 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ελλήνων. Η εξέλιξη αυτή, που ανήκει στα 
νεωτεριστικά δεδομένα της καθημερινότητας, έχει επιδράσει πάνω στην σύγχρονη λαϊκή 
ζωή, τόσο στον αστικό χώρο όσο και στις αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές της ελληνικής 
επαρχίας, με τρόπο καθοριστικό, ο οποίος φυσικά ενδιαφέρει και την λαογραφία, και 
μάλιστα την λεγόμενη «νεωτεριστική λαογραφία», άμεσα και ουσιαστικά. Ορισμένες 
ενδιαφέρουσες λαογραφικές πτυχές αυτού του φαινομένου εξετάζονται στην μελέτη αυτή, 
συγκριτικά και με ανάλογα φαινόμενα που περιγράφονται από τη σχετική ξένη βιβλιογραφία. 
Καθώς διαπιστώνεται, το αυτοκίνητο αποτελεί ουσιώδες συστατικό στοιχείο της 
καθημερινής ζωής του μέσου Έλληνα. Πρόκειται για μια σχέση που καμιά νομική 
απαγόρευση, καμιά πειθαρχική ποινή και καμιά οικονομική δυσπραγία δεν μπόρεσε, μέχρι 
σήμερα, να κλονίσει ή έστω κατ’ ελάχιστον να διαφοροποιήσει. Γι’ αυτό και αποτελεί 
ουσιώδη συνιστώσα του νεωτερικού λαϊκού πολιτισμού μας, που ενδιαφέρει άμεσα και την 
επιστήμη της λαογραφίας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 

1266. «Ανθοστολισμοί ναών: λατρευτικές συνέχειες και αστικές 
ασυνέχειες», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 475-485. 

 
Περίληψη: Είναι παλιά και ισχυρή η παράδοση του στολισμού ιερών αντικειμένων με άνθη, 
καθώς αναφέρεται σε λατρευτικές πρακτικές ήδη της προκλασικής και της κλασικής 
ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας. Η παράδοση αυτή συνεχίστηκε και στα βυζαντινά 
χρόνια, καθώς υπήρξε ουσιαστικά από τα στοιχεία της αρχαίας θρησκείας που πέρασε στην 
χριστιανική λαϊκή λατρευτική πράξη και πρακτική. Η επιβίωση αυτή οφείλεται στο ότι οι 
λατρευτικοί ανθοστολισμοί υπήρξαν μέρος της αρχαίας λαϊκής λατρείας, και μέσω αυτής 
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συνεχίστηκε και στην χριστιανική λαϊκή θρησκευτικότητα. Στην ελληνική λαϊκή λατρεία, οι 
ανθοστολισμοί είναι συχνοί και καθιερωμένοι. Σε κάθε περίπτωση, οι ανθοστολισμοί των 
ναών μας, παρ’ όλες τις παρατηρούμενες αστικές ασυνέχειες που τους διακρίνουν, 
εξακολουθούν να αποτελούν βασικό κομμάτι της σύγχρονής μας ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας, όπως επίσης και της ανάλογης θρησκευτικότητας άλλων, ευρωπαϊκών, 
αμερικανικών και μη λαών, υπό τους όρους που αναλύονται στην μελέτη αυτή. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Ζ. Ρωπαΐτου, Ο κόσμος της Ευριπίδου και των πέριξ. Ευριπίδου, Ψυρρή και Γεράνι: ένας 
περίπατος στον χώρο και στον χρόνο. Αθήνα 2018, σ. 327. 
 

1267. «Εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί: 
συμπληρωματικά στοιχεία από την Ήπειρο», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 487-490. 

 
Περίληψη: Οι εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί είναι μια τελετουργική 
εκπλειστηρίαση τελετουργικών επίσης δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα αυτά διαρκούν όσο 
διαρκεί η εορτή, και δεν μετατρέπονται σε δικαιώματα κυριότητος, δεδομένου ότι μετά το 
εκπλειστηριαζόμενο αντικείμενο επιστρέφει στην κυριότητα του ναού. Πρόκειται για έναν 
τελετουργικό τρόπο ενίσχυσης των ενοριακών ταμείων, ο οποίος συγκροτήθηκε στα πλαίσια 
του κοινοτικού συστήματος. Καθώς από το ενοριακό και το κοινοτικό ταμείο έπρεπε να 
συντηρηθούν ο ναός, η κοινοτική εκπαίδευση, τα κτήρια αλλά και οι κάθε είδους 
φιλανθρωπικές δραστηριότητες, επινοήθηκε ο τελετουργικός αυτός τρόπος αύξησης των 
εισφορών. Παραλλήλως, η επικράτηση στον πλειστηριασμό προσέδιδε ιδιαίτερο κοινωνικό 
γόητρο (prestige) στον πλειοδότη, γι’ αυτό και ο ανταγωνισμός συνήθως ήταν μεγάλος. Στην 
μελέτη αυτή συμπληρώνεται το υλικό παλαιότερης σχετικής μονογραφίας με νέες 
περιπτώσεις από την Ήπειρο, και διατυπώνονται σχετικές παρατηρήσεις. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1268. «Βιβλιογραφία – Bibliographie (1998 – 2012)», Λαογραφία 

43 (2013-2016), σ. 537-852 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 

 
Περίληψη: Σε συνέχεια του σχετικού έργου που είχε αναλάβει ο Δημ. Σ. Λουκάτος 
παρουσιάζονται εδώ κριτικά δημοσιεύματα που αφορούν την ελληνική λαογραφία, τόσο 
αυτοτελή, όσο και σε σύμμεικτους τόμους, εφημερίδες και περιοδικά, ώστε να υποβοηθηθεί 
το ερευνητικό έργο της ελληνικής λαογραφίας, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη επιστημονική 
εξέλιξη. Η κριτική παρουσίαση των λαογραφικών εκδόσεων αποτελεί έργο υποδομής για την 
ανάπτυξη των λαογραφικών σπουδών στον τόπο μας, και συμπληρώνει το κενό της 
κατάρτισης συστηματικής και μεθοδικής λαογραφικής βιβλιογραφίας στα πλαίσια της 
ελληνικής λαογραφίας.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1269. «Η σημασία της ξενόγλωσσης λαογραφικής 

βιβλιογραφίας», Παριανά 139 (2015), σ. 351-353. 
 

Περίληψη: Αντιφώνηση στην τελετή απονομής στον γράφοντα του βραβείου Α΄ Βραβείου 
του «Ιδρύματος Παιδαγωγικών Μελετών και Εφαρμογών» (Αθήνα, Αίθουσα Ιδρύματος 
Βασιλείου & Μαρίνας Θεοχαράκη, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015), για το ξενόγλωσσο 
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επιστημονικό έργο του, δια του οποίου, κατά το σκεπτικό της απονομής, προβάλλονται και 
διαδίδονται «ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική γραμματεία στην αλλοδαπή». 
Παρουσιάζεται συνοπτική η σημασία της ξενόγλωσσης λαογραφικής βιβλιογραφίας για την 
επιστημονική οργάνωση και πρόοδο των ελληνικών λαογραφικών σπουδών. 

 
1270. «Η Ημερίδα για τον Γιάννη Μητράκα και το έργο του. 

Εισαγωγικές επισημάνσεις και παρατηρήσεις», στο Μ. Γ. 
Βαρβούνης (εκδ.), Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης 
Μητράκας. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας (Κομοτηνή, 30 
Νοεμβρίου 2014). Αθήνα 2016 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: 
Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 1 – εκδ. 
Παρισιάνου), σ. 9-10. 

 
Περίληψη: Αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το ζωγραφικό έργο του Γιάννη Μητράκα 
έπρεπε να μελετηθεί ιδιαιτέρως, και μάλιστα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, οι 
οποίοι εντοπίζονται στο γεγονός ότι αποτελεί συνεχιστή γόνιμο της ζωγραφικής παράδοσης 
του Γένους και εικαστικό εκφραστή του πνεύματος της οικουμενικής Ρωμηοσύνης. 
 
Αναφορές: Γλ. Τσαπικίδου, «Λίγα λόγια για τον Ιωάννη Μητράκα», Επικοινωνία για τη νόσο 
Alzheimer 59: 16 (2014), σ. 11. 

 
1271. «Το θρακικό σύμπαν του Γιάννη Μητράκα», στο Μ. Γ. 

Βαρβούνης (εκδ.), Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης 
Μητράκας. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας (Κομοτηνή, 30 
Νοεμβρίου 2014). Αθήνα 2016 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: 
Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 1 – εκδ. 
Παρισιάνου), σ. 33-38. 

 
Περίληψη: Με βάση το ζωγραφικό έργο του Θρακιώτη αγιογράφου και ζωγράφου Γιάννη 
Μητράκα διατυπώνονται παρατηρήσεις για την παρουσία και την παρουσίαση της 
Ρωμηοσύνης, των μορφών και των εκδηλώσεών της, στους πίνακες και στις τοιχογραφίες 
του. Επίσης εξετάζεται κριτικά και παρουσιάζεται η σχετική λαογραφική βιβλιογραφία, και 
αναδεικνύονται οι κύριες γραμμές του αγιογραφικού και ζωγραφικού έργου του, οι οποίες 
συνδέονται στενά με την εικαστική, εκφραστική και συμβολική παράδοση του Γένους, αλλά 
και ενός από τα πλέον ζωντανά κομμάτια του, του θρακικού Ελληνισμού. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γλ. Τσαπικίδου, «Λίγα λόγια για τον Ιωάννη Μητράκα», Επικοινωνία για τη νόσο 
Alzheimer 59: 16 (2014), σ. 11. Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», 
στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο 
του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 132 σημ. 65. 
 

1272. «Συμπεράσματα και πορίσματα της Ημερίδας για τον 
Θρακιώτη ζωγράφο και αγιογράφο Γιάννη Μητράκα και το έργο 
του», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (εκδ.), Ο Θρακιώτης ζωγράφος και 
αγιογράφος Γιάννης Μητράκας. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας 
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(Κομοτηνή, 30 Νοεμβρίου 2014). Αθήνα 2016 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - 1 – εκδ. Παρισιάνου), σ. 61-62. 

 
Περίληψη: Ως συμπέρασμα των εργασιών της ημερίδας για το έργο του Γιάννη 
Μητράκα διαπιστώνεται ότι εκείνο που προσδιορίζει την τέχνη του είναι η ενότητα 
μεταξύ σύλληψης και εκτέλεσης, ιδέας και πράξης, οράματος και καλλιτεχνικής 
δημιουργικής πραγμάτωσής του, δεδομένου ότι λαϊκές και ρωμαίικες είναι οι ιδέες και οι 
εμπνεύσεις του. Αποτυπώνει στις τοιχογραφίες και στους πίνακές του, στα κείμενα και στα 
σκαριφήματά του την οικουμενική Ρωμιοσύνη σε όλο το μαρτυρικό μεγαλείο της, κι αυτό 
διαμορφώνει το προσωπικό καλλιτεχνικό του ρεπερτόριο, αυτό που είναι ορατό στα έργα 
του. 
 
Αναφορές: Γλ. Τσαπικίδου, «Λίγα λόγια για τον Ιωάννη Μητράκα», Επικοινωνία για τη νόσο 
Alzheimer 59: 16 (2014), σ. 11. 

 
1273. «Πατριαρχική εκκλησιαστική εθιμοτυπία», Πάνταινος 107: 

4 (2015), σ. 250-254. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται και εξετάζονται ορισμένα στοιχεία της πατριαρχικής 
εθιμοτυπίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, κυρίως όσον αφορά 
επίσημες τελετές αλλά και ειρηνικές πατριαρχικές επισκέψεις. Τα δεδομένα αυτά 
εντάσσονται στο γενικότερο τυπικό των πρεσβυγενών ορθοδόξων πατριαρχείων της 
Ανατολής, με αφορμή σχετική μελέτη που αφορά τις πρόσφατες επισκέψεις της Α. Θ. Μ. του 
Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄. 

 
1274. «Saints of Samos (4th c. AD) between History and Folklore», 

Mare Ponticum 5 (2015), σ. 1-12. 
 

Περίληψη: Στο δημοσίευμα αυτό εξετάζεται η περίπτωση τριών στρατιωτικών και 
ομολογητών αγίων του 4ου αιώνα, των αγίων Θεοδώρου, Γρηγορίου και Λέοντος, οι οποίοι 
εκοιμήθησαν στη Σάμο, όπου υπήρχαν τα λείψανά τους μέχρι την διαρπαγή τους από τους 
Σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας. Εξετάζεται η σύγχυση που διαπιστώνεται στις πηγές 
και τη βιβλιογραφία σχετικά με το αν οι τρεις άγιοι εκοιμήθησαν στη Σάμο ή στη Σάμη της 
Κεφαλληνίας, και διαπιστώνεται ότι συνδέονται στενά με τη Σάμο, στην δε Κεφαλληνία 
μεταφέρθηκαν αργότερα και για μικρό χρονικό διάστημα τα λείψανά τους, γεγονός που 
δημιούργησε και την μεταγενέστερη τοπική κεφαλληνιακή παράδοση σχετικά με τους 
αγίους. Πρόκειται για μια ακόμη μελέτη γύρω από το ζήτημα αυτό, που με έχει απασχολήσει 
και στο παρελθόν, με ορισμένα νέα στοιχεία, που διαφωτίζουν πληρέστερα την αγιολογική 
και ιστορική υπόσταση των τριών αγίων. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. Ανάλογες 
μελέτες στα ελληνικά βλ. παραπάνω, αρ. 1043, με τίτλο: «Αγιολογική και λαϊκή παράδοση των 
στρατιωτικών αγίων της Σάμου Γρηγορίου, Θεοδώρου και Λέοντος (Δ΄ αι.)», Erytheia. Revista 
de Estudios Bizantinos y Neogriegos 35 (2014). Homenaje a El Greco en el IV centenario de su 
muerte (1614 – 2014), σ. 155-165 και αρ. 1132, με τίτλο: «Αγιολογία, ιστορία και λαϊκή 
παράδοση: Η περίπτωση των στρατιωτικών αγίων Γρηγορίου, Θεοδώρου και Λέοντος στη 
Σάμο», Κληρονομία 37: 1-2 (2005-2013), σ. 49-79. Πρόκειται για ηλεκτρονική δημοσίευση, στο 
σχετικό ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό, που αποτελεί την επετηρίδα του Τμήματος 
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
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Θράκης, το οποίο είναι προσβάσιμο στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος: www. he. 
duth.gr/Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών. 
 

1275. «Μορφές του ελληνικού δημόσιου τελετουργικού και 
ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. Μικρή σπουδή στη λαογραφική 
υπόσταση των δημόσιων τελετών στην Ελλάδα», Θεολογία 86: 3 
(2015), σ. 231-250. 

 
Περίληψη: Η μελέτη του δημόσιου τελετουργικού στην Ελλάδα δεν έχει μέχρι σήμερα 
απασχολήσει συστηματικά την ελληνική λαογραφία. Ωστόσο οι ποικίλες μορφές του, 
αποτελούν βασική συνιστώσα του σύγχρονού μας λαϊκού πολιτισμού. Η ανάλυση των 
επιμέρους στοιχείων των ελληνικών δημόσιων τελετουργιών, όπως γίνεται στην μελέτη 
αυτή, μας δείχνει ότι κατά κανόνα αυτές απαρτίζονται από παλαιότερα «αρχετυπικά» 
στοιχεία. Η δομολειτουργική ανάλυση των επιμέρους μορφών του δημόσιου τελετουργικού 
μας δείχνει ότι η σύμπηξη και η ιδεολογική και τελετουργική τους ανασημασιοδότηση 
στηρίζεται στη νέα χρήση παλαιών μορφών, οι οποίες αναδιατάσσονται και επαναδομούνται, 
με στόχο να εκφράσουν νέες πραγματικότητες, και να αναπαραστήσουν σε συλλογικό 
κοινωνικό επίπεδο την ουσιώδη, για την κοινωνική συνοχή, έννοια της κοσμικής τάξης, της 
οποίας η κοινωνική τάξη αποτελεί, κατά την ιδεολογία αυτή, απείκασμα και απεικόνιση. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: W. Puchner, Performanz und Imagination in der Oralkultur Südosteuropas. Wien – Köln – 
Weimar 2017, Böhlau Verlag, σ. 358 σημ. 201. 
 

1276. «Μορφές του λαϊκού πολιτισμού στη Θράκη (19ος – 20ός 
αι.)», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Κ. Ζαφείρης – Ελ. Ναξίδου – Γιάνν. 
Μπακιρτζής – Andr. Farrington (επιμ.), Όψεις της ιστορίας και του 
πολιτισμού της Θράκης. Κομοτηνή 2015, έκδ. Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ – Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας 
– Θράκης, σ. 279-303 [ηλεκτρονική έκδοση]. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται χαρακτηριστικές μορφές του λαϊκού πολιτισμού 
της μείζονος Θράκης, που χρονικά μπορούν να τοποθετηθούν στον 19ο και στον 20ό αιώνα, 
και οι οποίες ανήκουν στους τομείς του υλικού, του κοινωνικού και του πνευματικού βίου, 
κατά την κλασική κατάταξη της λαογραφικής ύλης. Γίνεται περιληπτική αναφορά στις 
κυριότερες μορφές της θρακικής λαογραφίας, κατά τις κατηγορίες των λαογραφικών 
φαινομένων, με στόχο την ουσιαστική γνωριμία του αναγνώστη με τα κυριότερα γνωρίσματα 
και τις σημαντικότερες εκφράσεις του θρακικού λαϊκού πολιτισμού, ευρύτερα. Έτσι, με βάση 
τη σχετική βιβλιογραφία μελετώνται χαρακτηριστικές πτυχές της θρακικής λαογραφίας, και 
ο βασικός χαρακτήρας του σύγχρονού μας λαϊκού πολιτισμού της ελληνικής Θράκης. Με τον 
τρόπο αυτό εξάγονται συνολικότερα και συνθετικότερα συμπεράσματα σχετικά με την 
μορφή, το περιεχόμενο και την ουσία των επιμέρους δεδομένων του λαϊκού πολιτισμού της 
Θράκης, από την μεθοδολογική και επιστημονική πλευρά της επιστήμης της Λαογραφίας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. Επίσης σε πιο 
σύντομη και εν μέρει αναθεωρημένη μορφή, με εμπλουτισμένη βιβλιογραφία και παραδείγματα 
λαογραφικών φαινομένων έχει δημοσιευθεί με τον τίτλο «Λαϊκός πολιτισμός και καθημερινότητα 
στη Θράκη (19ος – 20ός αι.)», στον τόμο Αρ. Τόλια (επιμ.), Γλώσσα και Εθνική Ενότητα. 
Πρακτικά Συνεδρίου (Κομοτηνή, 28 – 30 Νοεμβρίου 2014). Αθήνα 2017, έκδ. Ελληνική 
Γλωσσική Κληρονομιά, σ. 151-173 (βλ. αρ. 1461). 



 648 

 
Αναφορές: Ερευνητικό Πρόγραμμα «Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ 
διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη» (ΕΟΧ GR07 / 3768) – Υποέργο 02 / ΠΕ1 / Π1.1 
«Συλλογή χαρακτηριστικών γλωσσικών πολιτιστικών υλικών (τραγούδια, παραμύθια κ.τ.λ.) 
αντιπροσωπευτικών της πολιτιστικής κληρονομιάς των κύριων γλωσσικών κοινοτήτων της Θράκης», 
σ. 50. Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 128 σημ. 26. 
 

1277. «Εθιμικά του Δωδεκαημέρου», Εφημέριος 64: 6 (2015), σ. 
42-43. 

 
Περίληψη: Τις εορτές του Δωδεκαημέρου, ο λαϊκός άνθρωπος φρόντισε να τις περιβάλλει 
με σειρά διαβατηρίων και θρησκευτικών εθίμων, μέσω των οποίων προσπάθησε να 
εξασφαλίσει την ευετηρία και τη γονιμότητα. Με τα ποικίλα αυτά έθιμα επιδιώκεται να 
θωρακιστεί τελετουργικά η μετάβαση από τον χειμώνα στην άνοιξη, από το σκοτάδι στο φως 
και από τη νέκρωση στην αναγέννηση της φύσης. Επίσης, να εξασφαλιστεί ευετηρική 
ευτυχία για τη νέα χρονιά και να τονωθεί η οικογενειακή συνοχή, με τις εκκλησιαστικές και 
οικιακές λατρευτικές τελετουργίες των κύριων εορταστικών σταθμών της περιόδου 
(Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς - Θεοφανίων). Γιατί τα έθιμα της περιόδου αυτής 
διακρίνονται για την κοινωνική τους λειτουργικότητα, και για την εγγραφή τους σε ένα 
πλαίσιο αρμονικής ζωής με το φυσικό περιβάλλον και υποδειγματικής συνύπαρξης με τον 
συγχωριανό και τον συνάνθρωπο, στα πλαίσια πάντοτε των παραδοσιακών ελληνικών 
κοινωνιών. 
  

1278. «Georgios A. Megas (1893 – 1976) and his contribution to 
the academic organization and development of Greek Folklore: a 
review of evaluations of his work», Neograeca Bohemica 15 (2015), 
σ. 33-45. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται το έργο και η προσφορά του καθηγητή και 
ακαδημαϊκού Γ. Α. Μέγα στην οργάνωση των ελληνικών επιστημονικών λαογραφικών 
σπουδών. Έχοντας χρηματίσει επιστημονικός Διευθυντής του Λαογραφικού Αρχείου της 
Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και πρώτος καθηγητής της λαογραφίας στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και πρώτος λαογράφος τακτικό μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών, ο Μέγας κατάφερε με τις ενέργειές του να προωθήσει την επιστήμη του και να την 
προβάλει στο επιστημονικό και ακαδημαϊκό προσκήνιο της εποχής του. Παραλλήλως δε 
οργάνωσε μεθοδικά την επιστημονική ανάπτυξη των λαογραφικών σπουδών στον τόπο μας, 
ώστε εύλογα να μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η μετέπειτα ανάπτυξη της λαογραφίας στο 
ελληνικό επιστημονικό και ακαδημαϊκό στερέωμα οφείλεται πρωτίστως στο πάθος, την 
οργανωτικότητα, τη μεθοδικότητα, την επιστημοσύνη και το έργο του. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1041. 
Γ. Χ. Κούζας, «‘Μετεβλήθησαν όμως αι ιστορικαί και κοινωνικαί συνθήκαι’. Μεθοριακές κοινωνικο - 
ιστορικές συνθήκες και πρωτοποριακή Εθνογραφία. Ο Γεώργιος Μέγας, οι έξω-πανεπιστημιακοί 
Λαογράφοι και έρευνα στον αστικό χώρο την περίοδο 1935 – 1947», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. 
Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την 
εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. 
Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, 
παράρτημα αρ. 19), σ. 120 σημ. 1. W. Puchner, «Η συγκριτική μεθοδολογία του Γεωργίου Α. Μέγα 
στα πλαίσια των βαλκανολογικών ερευνών», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο 



 649 

Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την εκδημία του (1996 – 
2016). Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική 
Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 141 σημ. 
1. Β. Πούχνερ, Θέματα Συγκριτικής Λαογραφίας. Ελλάδα, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος και Εύξεινος 
Πόντος. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 291 σημ. 1, σ. 396. 

 
1279. «Η σημασία ενός αναμνηστήριου αφιερωματικού τόμου», 

Μεταμόρφωσις 20: 201 (2015), σ. 78-79. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στον τιμητικό τόμο για την εικοσαέτηρο αρχιερατεία του 
Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, στα κυριότερα εκδοτικά και επιστημονικά 
χαρακτηριστικά του, αλλά και στους λόγους που προκάλεσαν την έκδοσή του. Στο σύντομο 
αυτό μελέτημα εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην δημιουργία και έκδοση του τόμου, 
καθώς και οι βασικοί άξονες οι οποίοι καθόρισαν το περιεχόμενο και τη συγκρότησή του, 
ώστε πέρα από τιμητικό τόμο, να αποτελεί και βασικό έργο μελέτης της ιστορίας και του 
πολιτισμού της Σάμου αφενός, και της ελληνορθόδοξης παράδοσης αφετέρου, στα πλαίσια 
τόσο των σαμαικών σπουδών, όσο και των ιστορικών, λαογραφικών και διεπιστημονικών 
ιχνηλατήσεων της ελληνικής ιστορικής και πολιτισμικής ιδιοπροσωπείας, στην πλέον 
διαχρονική  διάστασή της. 

 
1280. «Νεωτερικές μορφές θρησκευτικής λαογραφίας στις 

ελληνικές αστικές ενορίες», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-
2015), σ. 29-68. 

 
Περίληψη: Στις αστικές ενορίες της εποχής μας δημιουργούνται μια σειρά από νεωτερικά 
θρησκευτικά έθιμα, τα οποία και προσδιορίζουν τη σύγχρονή μας αστική θρησκευτικότητα. 
Ορισμένες από τις πλέον χαρακτηριστικές μορφές των νεοπαγών αυτών εθίμων εξετάζουμε 
στη συνέχεια, που σχετίζονται με την εθιμοταξία των πανηγύρεων και τις εκδρομές των 
αστικών ενοριών. Η επισήμανση και μελέτη τους, πέρα από τις πολιτισμικές παρουσιάζει και 
ποιμαντικές διαστάσεις, δεδομένου ότι αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις εθιμοταξιών 
και τελετουργιών που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι ιερείς, οι οποίοι κάποτε συμβάλλουν 
καθοριστικά στο σχηματισμό και στην καθιέρωσή τους. Γι’ αυτό και η μελέτη τους 
παρουσιάζει ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι αποτελούν 
εκφράσεις σύγχρονες παλαιών ανθρώπινων συναισθημάτων και επιδιώξεων, εμπλουτισμένες 
όμως με μορφές της νεωτερικής καθημερινότητας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 968. 
 

1281. «The modern and contemporary tradition of sacerdotal 
vestments in Greece (19th – 20th century)», Church Studies. Annual 
Journal of the Centre of Church Studies of the University of Niș 12 
(2015), σ. 585-598 [σε συνεργασία με τη Νάντια Μαχά – Μπιζούμη]. 

 
Περίληψη: Μετά από την επισκόπηση της ιστορίας και της διαχρονικής εξελίξεως της 
μορφής και των διακοσμήσεων των ορθοδίξων ιερατικών αμφίων,  εξετάζονται μια σειρά 
από παραδείγματα, δια των οποίων καταδεικνύεται ότι τα άμφια εξελίσσονται παράλληλα με 
τις γενικότερες αισθητικές, οικονομικές, κοινωνικές και πνευματικές συνθήκες κάθε εποχής, 
αν όχι στη γενική μορφολογία τους, τουλάχιστον στα υλικά τους και τις επιμέρους 
αισθητικές διατυπώσεις τους. Άλλες μορφές διατηρούνται και αναπαράγονται από το 
παρελθόν και άλλες εισάγονται από αλλότριες και αλλοεθνείς επιδράσεις ή από συνθήκες 
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των καιρών, όπως φαίνεται και από τη σχετική εκτενή ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, η 
οποία λεπτομερώς αναφέρεται και κριτικά χρησιμοποιείται. Αποτελεί αυτό μια όψη της 
κίνησης ανάμεσα στη συνέχεια και την ασυνέχεια, η οποία κυριαρχεί σε όλες τις 
πολιτισμικές μορφές και εκφράσεις, και φυσικά υπάρχει και στον χώρο των εκκλησιαστικών 
τεχνών. 
 
Σημείωση: Η μελέτη έχει δημοσιευθεί και σε πιο σύντομη μορφή στα ελληνικά, με τον τίτλο: 
«Συνέχειες και ασυνέχειες στην ελληνική παράδοση των ιερατικών αμφίων (19ος - 20ός αι.)», στο 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών - Κων. Δημάδης (επιμ.), Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών «Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-
2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία / Proceedings of the 5th European Congress of 
Modern Greek Studies «Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): 
Economy, Society, History, Literature» 1. Αθήνα – Athens 2015, σ. 125-146 [ηλεκτρονική 
έκδοση:  www. eens.org]. Εδώ παρατίθεται ξαναγραμμένη, εν μέρει αναθεωρημένη και με τη 
χρήση μεγαλύτερης διεθνούς βιβλιογραφίας. Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση 
στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1041. 
 

1282. «Popular religious artistic creation and pilgrimage 
tourism», American International Journal of Social Science 5: 1 
(2016), σ. 73-79 [σε συνεργασία με το Νίκο Ροδοσθένους]. 

 
Περίληψη: Στις μέρες μας βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη το φαινόμενο του λαϊκού 
προσκυνηματικού τουρισμού, καθώς ενορίες, σύλλογοι, ακόμη και οργανωμένα τουριστικά 
γραφεία αναλαμβάνουν την διοργάνωση εκδρομών και προσκυνημάτων. Πρόκειται για ένα 
ρεύμα που διαρκώς αυξάνεται, συνιστώντας μία από τις κύριες εκφράσεις της σύγχρονης 
ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. Μία από τις βασικές αρχές που διέπουν την ψυχολογία 
του προσκυνητή, είναι ότι θέλει να πάρει μαζί του κάποιο αναμνηστικό, ώστε να κρατήσει 
κοντά του την ευλογία του προσκυνήματος και να προεκτείνει. Oι νέες μορφές που 
δημιουργούνται, έχουν την ανάγκη της ιδεολογικής στήριξης των παλαιών συμβόλων, 
αλλιώς δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον λαϊκό άνθρωπο, που αναγνωρίζει και 
ερμηνεύει τα παλαιά αυτά σύμβολα και τις μορφές, θεωρώντας απολύτως φυσική και 
αναμενόμενη  τη χρήση τους. 
 
Σημείωση: Σε πρώτη μορφή έχει δημοσιευθεί στα ελληνικά, με τον τίτλο «Λαϊκή θρησκευτική 
καλλιτεχνική δημιουργία και προσκυνηματικός τουρισμός», στον τόμο Σοφία Χανδακά (επιμ.), 
Λαϊκή τέχνη. Νέα ευρήματα – Νέες ερμηνείες. Πρακτικά συνεδρίου προς τιμήν της Πόπης Ζώρα (2-
5 Νοεμβρίου 2006). Αθήνα 2015 (έκδ. Μουσείο Μπενάκη – Μελέτες για τον υλικό πολιτισμό, αρ. 
1), σ. 503-517 (βλ. παραπάνω, αρ. 1359). Εδώ ξαναγραμμένη και αναθεωρημένη η μελέτη, με τη 
χρήση περισσότερης διεθνούς βιβλιογραφίας. Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση 
στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1040. 
Mil. Stefanović-Banović, «Souvenirization of Religious Symbols: the Example of Knez Mihailova 
Street Zone», Papers in Ethnology ans Anthropology. Journal of the Serbian Ethnological and 
Anthropological Society - Оригинални научни рад УДК: Eтнолошко-антрополошке свеске - 
Etnološko-antropološke sveske 28 (n.s.) 17 (2017). Art Practices and Urban Promenades, σ. 87. 

 
1283. «Οι σύλλογοι των αποδήμων Σαμίων και οι πολιτισμικές 

διαστάσεις του έργου τους», Μεθόριος 58 (2015), σ. 12-16. 
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Περίληψη: Όπως είναι γνωστό, η διατήρηση και προβολή τόσο του λαϊκού πολιτισμού και 
της τοπικής ιστορικής μνήμης και παράδοσης αποτελεί έργο των συλλόγων. Κοντά στους 
συλλόγους της Σάμου που υφίστανται και δραστηριοποιούνται στο νησί, υπάρχουν και οι 
σύλλογοι των αποδήμων Σαμίων, γύρω από τους οποίους συσπειρώνονται και δρουν οι 
Σάμιοι της ημεδαπής και της αλλοδαπής, και οι οποίοι έχουν επίσης τη δική τους σημαντική 
ιστορική διαδρομή, αλλά και τη δική τους ιδιαίτερη πολιτισμική προσφορά. Οι σύλλογοι 
αυτοί και το έργο τους, δεν αποτελούν μόνο μηχανισμούς διατήρησης και αναδόμησης της 
τοπικής σαμιακής πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας, αλλά και τρόπους διατήρησης της 
συνοχής των αποδήμων, επίσης δε  διατήρησης της επαφής με τον γενέθλιο τόπο και τους 
ανθρώπους του, όπως καταδεικνύεται στην μελέτη αυτή. 
 
Αναφορές: Γερ. Κοσμάτος, «Μεθόριος του Αιγαίου», Σαμιακόν Βήμα 4016 (15 Φεβρουαρίου 2016), σ. 
3. 
 

1284. «Βιβλιογραφία για τους Πομάκους της Θράκης», στον τόμο 
Θεοφ. Μαλκίδης (επιμ.), Θράκη. Μουσουλμανικές μειονότητες, 
Πομάκοι, εκπαίδευση και πολιτική. Ξάνθη 2015, εκδ. Σπανίδη, σ. 
206-222. 

 
Περίληψη: H βιβλιογραφία αυτή δεν είναι εξαντλητική, ενώ η επιλογή των λημμάτων 
αντικατοπτρίζει βεβαίως την κρίση του επιμελητή της. Ωστόσο, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα 
έργο υποδομής για τους ενδιαφερομένους, με βάση το οποίο να συνεχίσουν την 
βιβλιογραφική αναζήτηση. Δεν πρόκειται για κριτική ή για σχολιασμένη βιβλιογραφία, αλλά 
για μια συναγωγή, που αποτυπώνει βεβαίως την πρόοδο που έχουν σημειώσει η σχετική 
έρευνα και η ανάλογη βιβλιογραφική παραγωγή, τα χρόνια που έχουν περάσει. Δημοσιεύεται 
με την ελπίδα της προαγωγής των σχετικών σπουδών, ιδιαίτερα δε των λαογραφικών 
προσεγγίσεων του λαϊκού πολιτισμού των ορεσίβιων αυτών κατοίκων της Ροδόπης. 
 
Σημείωση: Σε πρώτη μορφή έχει δημοσιευθεί στα ελληνικά, με τον τίτλο «Βιβλιογραφία για 
τους Πομάκους της Θράκης», Ελληνική Διεθνής Γλώσσα 96-97 (2014). Αφιέρωμα στους 
Πομάκους, σ. 107-115 [ηλεκτρονική έκδοση – ανάρτηση www.odeg.gr] (βλ. παραπάνω, αρ. 
1141). Εδώ δημοσιεύεται αναθεωρημένη και συμπληρωμένη, με περισσότερα λήμματα. 
 
Αναφορές: Μελ. Μαρτίδου, «Θράκη: μουσουλμανικές μειονότητες, Πομάκοι, εκπαίδευση και 
πολιτική», Ο Χρόνος 13796 (26 Φεβρουαρίου 2016), σ. 17. Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης 
και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. 
Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 125 σημ. 8. 
 

1285. «Καρπαθιακή λαϊκή αγιολατρεία», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης (επιμ., με τη συνεργασία Π. Ξανθάκου), Κάρπαθος και 
Λαογραφία. Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής 
Λαογραφίας (Κάρπαθος, 8-12 Μαΐου 2013). Αθήνα 2016, έκδ. 
Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου, Σειρά Αυτοτελών 
Εκδόσεων αρ. 9, σ. 217-233. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή προχωρούμε στην ανάλυση και ερμηνεία ορισμένων μορφών 
της καρπαθιακής αγιολατρείας, η οποία και πολύμορφη αλλά και όλως ενδιαφέρουσα είναι, 
αφού παρουσιάζει όχι μόνο αρχαϊκότητες, αλλά δεδομένα προσαρμογής των παλαιών 
στοιχείων σε νέες συνθήκες. Η μελέτη της αγιολατρείας της Καρπάθου, μας δείχνει ότι ο 
άνθρωπος του νησιού έχει δομήσει ένα υπερφυσικό δίκτυο προστασίας το οποίο επεκτείνεται 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου του χρόνου. Οι εορτές των αγίων ορίζουν τον εορταστικό και 
τον καθημερινό χρόνο της παραδοσιακής καρπαθιακής κοινότητας και αποτελούν ορόσημα 
για την παραδοσιακή καθημερινότητα. Αποτελούν δε και έναν σημαντικό ενοποιητικό 

http://www.odeg.gr/
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παράγοντα της καρπαθιακής ζωής, καθώς λειτουργούν με τρόπο που δομεί και ανα-δομεί 
κοινωνικές σχέσεις και διαμορφώνει συμπεριφορές οι οποίες συνέχουν κάθε 
αγροτοκτηνοτροφική κοινωνία. 
 
Αναφορές: Χρ. Χαραλαμπάκης, «Ο ανεξάντλητος λαϊκός πολιτισμός της Καρπάθου», Το Βήμα – 
Βιβλία (21 Αυγούστου 2016), σ. 3. Β. Πούχνερ, Κάρπαθος. Το νησί της ποίησης και της επιστήμης. 
Αθήνα 2017, σ. 130-131. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του 
λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο 
Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 138 σημ. 5. 

 
1286. «Συμπεράσματα», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ., 

με τη συνεργασία Π. Ξανθάκου), Κάρπαθος και Λαογραφία. 
Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας 
(Κάρπαθος, 8-12 Μαΐου 2013). Αθήνα 2016, έκδ. Ινστιτούτο Λαϊκού 
Πολιτισμού Καρπάθου, Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων αρ. 9, σ. 1060-
1062. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για τα επιστημονικά συμπεράσματα και τον απολογισμό του Δ΄ 
Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 8-12 Μαΐου 2013), με 
παρατηρήσεις και προτάσεις για τη μελλοντική πορεία της σειράς αυτής συνεδρίων, τα οποία 
αποτελούν εκδήλωση των τοπικών σπουδών σε καθαρά επιστημονικές και ερευνητικές 
βάσεις, κι έτσι αποτελούν πρότυπο και για την ευρύτερη οργάνωση των ελληνικών τοπικών 
λαογραφικών μελετών. 
 
Αναφορές: Χρ. Χαραλαμπάκης, «Ο ανεξάντλητος λαϊκός πολιτισμός της Καρπάθου», Το Βήμα – 
Βιβλία (21 Αυγούστου 2016), σ. 3. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη 
μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας 
(επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 146 σημ. 
29. 

 
1287. «Ευρωπαϊκή προοπτική και ελληνορθόδοξη παράδοση του 

Ελληνισμού», Απόστολος Βαρνάβας 76: 4 (2015), σ. 687-696. 
 

Περίληψη: Πολλά έχουν γραφτεί τον τελευταίο καιρό για τις σχέσεις της Ελλάδας με τον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και περίγυρο. Από πολιτισμικής απόψεως, είναι γνωστή η 
πρόταση της αναγκαιότητας μιας ελληνικής κατάφασης στην Ευρώπη, υπό τον όρο της 
διατήρησης όλων εκείνων των ιδιαίτερων πολιτισμικών αρχών, που ορίζουν την εθνική μας 
ιδιοπροσωπεία. Έκτοτε, η θέση αυτή επαναλαμβάνεται από διάφορους συγγραφείς και 
διανοητές. Σήμερα όμως αυτό δεν είναι εφικτό. Μετά την απόφαση για την μερική 
ενοποίησή της, η Ενωμένη Ευρώπη άρχισε να παίρνει τα χαρακτηριστικά ενιαίου κράτους, 
αν και οι λαοί δεν ήταν έτοιμοι για μια τέτοια εξέλιξη. Στην μελέτη αυτή εξετάζεται το 
ζήτημα και παρουσιάζονται προτάσεις για την διατήρηση της ελληνορθόδοξης παράδοσης 
του ελληνικού λαού, μέσω της προσφυγής στη ζώσα λαϊκή παράδοση. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1288. «Μικρά αγιολατρευτικά του Δεκεμβρίου», Παρρησία 8 

(2015), σ. 3-6. 
 

Περίληψη: Ο μήνας Δεκέμβριος, πέρα από τις εορτές του Δωδεκαημέρου περιλαμβάνει και 
άλλες μικρότερες μεν, αλλά σπουδαιότατες για την εθιμική ζωή μας εορτές. Είναι μήνας 
εορταστικός, λόγω και του ότι οι γεωργικές, κτηνοτροφικές και ναυτικές εργασίες είχαν κατά 
κανόνα διακοπεί και οι άνθρωποι φρόντιζαν να διάγουν βίο εορταστικό, ανανεωτικό των 
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οικογενειακών και των κοινοτικών δεσμών, και παρηγορητικό για την επερχόμενη σκληρή 
εργασιακή πραγματικότητα της άνοιξης και του καλοκαιριού. Στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι 
εόρταζαν τους αγίους τους, αναθέτοντάς τους την προστασία των κυριότερων βιολογικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων τους, γεγονός που δίνει στον Δεκέμβριο εντελώς ιδιαίτερη 
θέση μέσα στον παραδοσιακό ετήσιο εορτολογικό κύκλο του λαού μας.  

 
1289. «Τα Γραφεία Τελετών και η σύγχρονη διαχείριση των 

τελετουργιών του θανάτου», στον τόμο Μαν. Γ. Βαρβούνης – Μαν. 
Γ. Σέργης – Δέσπ. Δαμιανού – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. 
Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός 
πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία 
και τις τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 2016, Πανεπιστημιακοί 
Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. 
Σταμούλη, σ. 249-269. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και συστηματική επιτόπια 
έρευνα, γίνεται προσπάθεια να εξετάσουμε τις επιδράσεις που ασκούν τα Γραφεία Τελετών 
στην αστική εκδοχή των εθίμων του θανάτου. Και τούτο επειδή στον ελληνικό χώρο δεν 
υπάρχουν οργανωμένα γραφεία για άλλες τελετές του κύκλου της ζωής, ώστε όλη η δράση 
των γραφείων να εντοπίζεται στην διαχείριση των τελετουργιών του θανάτου. Μπορούμε 
μάλιστα να παρατηρήσουμε ότι τα γραφεία αυτά έχουν να διαχειριστούν μια σειρά από έθιμα 
τα οποία οι πελάτες τους φέρνουν από τους τόπους καταγωγής τους, και τα οποία στα αστικά 
πλαίσια τείνουν προς την ομογενοποίηση και την συναρμογή τους, καθώς στις μέρες μας 
συμβαίνει μια συστηματική εξαγωγή εθιμικών μορφών από τα αστικά κέντρα προς την 
επαρχία. Οι μορφές που εισηγούνται τα γραφεία συχνά αποτελούν αντικείμενο μίμησης από 
τους κατοίκους της ελληνικής επαρχίας, και με τον τρόπο αυτό επιδρούν σε σχεδόν 
πανελλαδική κλίμακα, αν και ουσιαστικά προέρχονται είτε από τα μεγάλα αστικά κέντρα του 
ελληνικού χώρου.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Αστική Λαογραφία. Αναπαραστάσεις της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό 
έργο του Μιχαήλ Μητσάκη: χώρος, κοινωνία, πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα 2016, σ. 786. 
 

1290. «Εισαγωγή», στον τόμο στον τόμο Μαν. Γ. Βαρβούνης – 
Μαν. Γ. Σέργης – Δέσπ. Δαμιανού – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. 
Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός 
πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία 
και τις τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 2016, Πανεπιστημιακοί 
Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. 
Σταμούλη, σ. 9-27 [σε συνεργασία με τους Μαν. Γ. Σέργης – Δέσπ. 
Δαμιανού – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου]. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για εισαγωγικές παρατηρήσεις στον τόμο των πρακτικών του Γ΄ 
Συνεδρίου των Ελλήνων Πανεπιστημιακών Λαογράφων, όπου τίθενται οι βασικές 
θεωρητικές αρχές των ζητημάτων της σύγχρονης διαχείρισης της παράδοσης, του 
φολκλορισμού, της πολιτιστικής βιομηχανίας και της χρήσης των τεχνολογιών αιχμής στη 
διαδικασία αυτή. Παραλλήλως παρουσιάζονται οι μελέτες που περιλαμβάνει ο τόμος, αλλά 
και το σκεπτικό, η μεθοδολογία και η πρακτικής της όλης διοργάνωσης, με αναφορά στις 
βασικές έννοιες και τα κύρια θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για την μελέτη αυτών 
των στοιχείων και των διαδικασιών του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού. 
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1291. «Το παρελθόν, το παρόν και το ελπιδοφόρο μέλλον της 
επιστήμης μας. Συμπεράσματα», στον τόμο στον τόμο Μαν. Γ. 
Βαρβούνης – Μαν. Γ. Σέργης – Δέσπ. Δαμιανού – Ν. Μαχά-
Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η διαχείριση της παράδοσης. 
Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική 
βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 2016, 
Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & 
Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 541-543. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται εδώ τα βασικά συμπεράσματα του Γ΄ Συνεδρίου των Ελλήνων 
Πανεπιστημιακών Λαογράφων. Σύμφωνα με τους συνέδρους και τις ανακοινώσεις τους, μια 
σειρά από νέες εκδηλώσεις και μορφές αποτελούν πλέον τις κύριες εκδηλώσεις του 
σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού, οι περισσότερες των οποίων στηρίζονται στην έννοια και την 
πρακτική της φολκλοριστικής, κατά κανόνα, διαχείρισης του παρελθόντος, και της 
δημιουργίας νέων μορφών από την αναδόμηση και ανασύνταξη παλαιών στοιχείων, 
αρμονικά αναμειγμένων με τις εκδηλώσεις άλλων παραδόσεων, εισηγμένων ή 
νεοδημιουργημένων. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι που αποτελούν και τη βάση της σύγχρονης 
λαϊκής πολιτισμικής δημιουργίας, και προς τις οποίες η λαογραφική έρευνα στον τόπο μας 
στρέφεται όλο και περισσότερο. 
 

1292. «Το ένδυμα ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση: καβάδια και 
πτυχωτά φουστάνια στον ενδυματολογικό χάρτη του Αιγαίου», στον 
τόμο Μ. Β. Бибиков – Κ. Α. Климова – И. В. Тресорукова – Д. Е. 
Афиногенов (επιμ.), Греческая традиционная культура на 
европейском фоне. международной конференции (5 – 8 апреля 
2016). Москва 2016, έκδ. Кафедра византийской 
и новогреческой филологии филологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, σ. 104-110 [=Кафедра 2 (2016), σ. 125-132] 
[σε συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-Μπιζούμη]. 

 
Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή, η οποία έγινε σε διεθνές συνέδριο ελληνικής 
λαογραφίας, εξετάζονται ορισμένες ενδυματολογικές μορφές από γυναικείες παραδοσιακές 
ενδυμασίες νησιών του Αιγαίου, και συγκεκριμένα από τη Χίο και τη Σάμο, με βάση τις 
οποίες διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με τις ανατολικές και δυτικές επιδράσεις που 
φέρουν. Από πληροφορίες περιηγητών, τη σχετική πρωτογενή βιβλιογραφία και δείγματα 
των ενδυμασιών αυτών όπως σώζονται σε διάφορες συλλογές, ουσιαστικά εξετάζεται η 
διαμόρφωση της αιγαιοπελαγίτικης γυναιακείας παραδοσιακής ενδυμασίας, και οι 
ανατολικές και ευρωπαϊκές επιδράσεις οι οποίες οδήγησαν στην τελική μορφή της, όπως την 
γνωρίζουμε από τα τέλη του 18ου και τον 19ο αι. 

 
1293. «Λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της ιστορίας και του 

λαϊκού πολιτισμού της Σάμου στο έργο της Βάσως Ποταμιάνου», 
Απόπλους 67-68 (2015-2016). Μανώλης Καλομοίρης και Εθνικό 
Ωδείο Σάμου, σ. 371-376. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται τα λογοτεχνικά βιβλία της Βάσως Ποταμιάνου, ειδικότερα δε οι 
λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της ιστορίας και της λαογραφίας της Σάμου που 
περιλαμβάνουν, και αποτελούν συμφυρμό αυτοβιογραφικών αφηγήσεων ζωής και 
μυθιστορηματικής αφήγησης. Στην μείξει αυτή έγκειται η ιδιαίτερη συγγραφική σφραγίδα 
τους, δεδομένου ότι από τα περιεχόμενα της ιστορικής αφήγησης που επιχειρεί, απουσιάζουν 
τομείς στους οποίους η ίδια δεν έχει ιδιαίτερη έφεση ή ξεχωριστό ενδιαφέρον, όπως για 
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παράδειγμα τα στοιχεία της παραδοσιακής λαϊκής θρησκευτικότητας, τα οποία δεν την 
απασχολούν, γι’ αυτό και κανόνα απουσιάζουν από τις σελίδες των βιβλίων της. Επίσης, 
συστηματικές είναι οι αναφορές στις διαδικασίες εξέλιξης και μετασχηματισμού της 
σαμιακής κοινωνίας μεταξύ των αρχών και των τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα. Αυτή 
η αντιπαράθεση μεταξύ του παραδοσιακού και του νεωτερικού συνοδεύεται από μια έντονη 
κριτική στα νεωτερικά πολιτισμικά δεδομένα, που κατά κανόνα προσλαμβάνονται ως η αιτία 
και η αφορμή του μετασχηματισμού και της αλλαγής αυτού που χαρακτηρίζεται 
«παραδοσιακό». 
 

1294. «Ελληνοαρμενικά λαογραφικά», Ενδοχώρα 99 (2016), σ. 69-
78. 

 
Περίληψη: Με αφορμή έναν συλλογικό επιστημονικό τόμο, με τίτλο: Από το Αραράτ στον 
Όλυμπο. Θέματα αρμενικής λαογραφίας (Θεσσαλονίκη 2014, εκδ. Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, 
σελ. 783), που εκδόθηκε με την επιστημονική επιμέλεια των Μ. Γ. Σέργη, Ελ. Χαρατσίδη και 
Γαρ. Θεοδωρίδου, και ο οπίος αποτελεί σίγουρα ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη των 
ελληνικών συγκριτικών λαογραφικών σπουδών, διατυπώνονται σχετικές παρατηρήσεις. Η 
έκδοση αυτή αποτελεί πρωτότυπη συμβολή στη μελέτη της αρμενικής λαογραφίας, που 
σίγουρα είναι – όπως και στην εισαγωγή επισημαίνεται – «terra incognita στην Ελλάδα», και 
ουσιαστικό βήμα επιστημονικής, τουλάχιστον, προσέγγισης των Ελλήνων και Αρμενίων 
λαογράφων και εθνολόγων, που συμμετέχουν με κείμενα στο εκδοτικό και επιστημονικό 
αυτό εγχείρημα. 
 

1295. «Η πολυδιάστατη διαχρονικότητα του Ελληνισμού στην 
ποιητική συλλογή Αφανή Ορύγματα του Μιλτιάδη Ζέρβα», 
Μεθόριος 59 (2016), σ. 53-56. 

 
Περίληψη: Με βάση την αναφερόμενη στον τίτλο ποιητική συλλογή διαπιστώνεται ότι  
πρόκειται για ποίηση βαθιά ριζωμένη στην ελληνική παράδοση, με την πιο ουσιαστική 
ελληνορθόδοξη μορφή και υπόσταση. Στα ποιήματα που την αποτελούν, ο ποιητής με τα πιο 
σύγχρονα εκφραστικά μέσα αποτολμά μια ουσιαστικά πολύχρωμη και πολύσημη 
τοιχογραφία του Γένους, την ιστορίας και της παράδοσής του. Σε καιρούς κρίσιμους και 
κριτικούς, όπως οι δικοί μας, τέτοιας εγχειρήματα ασφαλώς έχουν την ιδιαίτερη σημασία 
τους, καθώς ανάγουν σε παλαιότερες μορφές ζωής και συλλογικής δράσης, σε αισθήματα και 
ιδέες παραγκωνισμένες πια. Κι ίσως σε κάποιες από αυτές να βρίσκεται η αρχή της 
αναγέννησης εκείνης, την οποία η κοινωνία μας έχει άμεση ανάγκη. 
 

1296. «Ελληνικά λαϊκά πανηγύρια», Πειραϊκή Εκκλησία 281 
(2016), σ. 42-43. 

 
Περίληψη: Στη σύντομη αυτή μελέτη εξετάζονται τα πανηγύρια του ελληνικού λαού, τα 
οποία αποτελούν τις κυριότερες εκδηλώσεις της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας, καθώς 
συνδυάζουν την έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος μέσω τελετουργικών μορφών, 
με στοιχεία αναδόμησης των κοινωνικών, των οικογενειακών και των προσωπικών σχέσεων, 
ακόμη και με δράσεις οικονομικού χαρακτήρα, όπως η σύναψη συμφωνιών και οι 
εμποροπανηγύρεις. Και τούτο επειδή η μορφή του θρησκευτικού πανηγυριού αποτελεί 
στοιχείο βαθύτατα ριζωμένο στην ελληνική παράδοση, διαχρονικά, καθώς ο λαός μας έχει 
συνηθίσει να συνδέει όλες σχεδόν τις πτυχές και τις εκδηλώσεις του δημόσιου, του 
οικογενειακού και του προσωπικού ακόμη βίου με την θρησκεία. 
 
Αναφορές: . Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 968. 
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1297. «Οι εθνοτοπικές παραδόσεις στις μορφές του δημόσιου 

τελετουργικού της Θράκης», Περί Θράκης 7 (2010-2015), σ. 239-
248. 

 
Περίληψη: Στην ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία, έννοιες όπως εκείνη του δημόσιου 
τελετουργικού, της εθιμοταξίας δηλαδή και των λαογραφικών συνιστωσών των δημόσιων 
εκδηλώσεων και τελετουργιών, δεν έχουν ακόμη επαρκώς μελετηθεί. Στην μελέτη αυτή, 
προσπαθούμε να διερευνήσουμε μια πτυχή του δημόσιου τελετουργικού της σύγχρονης 
Θράκης, που αφορά την συμμετοχή των εθνοτοπικών συλλόγων στους δημόσιους 
εορτασμούς. Πρόκειται για μια ουσιαστική πλευρά του θρακικού δημόσιου τελετουργικού, 
δεδομένης της σπουδαιότητας που αποδίδεται σήμερα στους συλλόγους αυτούς, η δράση των 
οποίων θυμίζει στους κατοίκους της Θράκης την ιδιαίτερη, προσφυγική συχνά, καταγωγή 
τους, άρα και την βιούμενη και προβαλλόμενη πολιτισμική τους ταυτότητα. 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 129 σημ. 36. 
 

1298. «Η ελληνική παράδοση ανάμεσα στην Ανατολή και τη 
Δύση», Παρρησία 9 (2016), σ. 8-13. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται το ζήτημα γύρω τις σχέσεις της Ελλάδας με τον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και περίγυρο. Είναι γνωστή η πρόταση της αναγκαιότητας μιας 
ελληνικής κατάφασης στην Ευρώπη, υπό τον όρο της διατήρησης όλων εκείνων των 
ιδιαίτερων πολιτισμικών αρχών, που ορίζουν την εθνική μας ιδιοπροσωπεία. Έκτοτε, η θέση 
αυτή επαναλαμβάνεται από διάφορους συγγραφείς και διανοητές. Σήμερα όμως αυτό δεν 
είναι εφικτό. Έτσι, στην μελέτη αυτή εξετάζονται οι παράμετροι του θέματος και 
παρουσιάζονται προτάσεις για την διατήρηση της ελληνορθόδοξης παράδοσης του ελληνικού 
λαού, μέσω της προσφυγής στη ζώσα λαϊκή παράδοση, η οποία κινείται δημιουργικά μεταξύ 
ανατολικών και δυτικών πολιτισμικών επιδράσεων. 

 
1299. «New customs in Greek Orthodox Parishes as expressions 

of Greek urban Religiosity», International Journal of Advanced 
Research and Review 1 [6] (2016), σ. 6-13. 

 
Περίληψη: Στις αστικές ενορίες της εποχής μας δημιουργούνται μια σειρά από νεωτερικά 
θρησκευτικά έθιμα, τα οποία και προσδιορίζουν τη σύγχρονή μας αστική θρησκευτικότητα. 
Ορισμένες από τις πλέον χαρακτηριστικές μορφές των νεοπαγών αυτών εθίμων εξετάζουμε 
εδώ, καθώς η επισήμανση και μελέτη τους, πέρα από τις πολιτισμικές παρουσιάζει και 
ποιμαντικές διαστάσεις, δεδομένου ότι αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις εθιμοταξιών 
και τελετουργιών που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι ιερείς, οι οποίοι κάποτε συμβάλλουν 
καθοριστικά στο σχηματισμό και στην καθιέρωσή τους. Γι’ αυτό και η μελέτη τους 
παρουσιάζει ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι αποτελούν 
εκφράσεις σύγχρονες παλαιών ανθρώπινων συναισθημάτων και επιδιώξεων, εμπλουτισμένες 
όμως με μορφές της νεωτερικής καθημερινότητας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1041. 
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1300. «Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: μια χαρακτηρστική 
περίπτωση νεοφανούς αγίου των καιρών μας», στον τόμο Αντ. 
Πρέκας (επιμ.), Οι αλήθειες και οι μύθοι γύρω από το πρόσωπο του 
αγίου Παϊσίου. Αθήνα 2016, σ. 5-10. 

 
Περίληψη: Στην ορθόδοξη εκκλησιαστική πρακτική και ζωή, ο λαός στη θρησκεύουσα 
εκκλησιαστική του συνείδηση αναγνωρίζει και τιμά την αγιότητα, και η διοικούσα Εκκλησία 
επιβεβαιώνει την γνώμη του αγιοκατατάσσοντας και ορίζοντας ημέρα λατρευτικής τιμής της 
μνήμης κάθε αγίου. Αυτό ακριβώς συνέβη και με τον όσιο Παΐσιο. Άγιος στη συνείδηση του 
λαού του Θεού ήταν ο Παΐσιος πριν ακόμη την οσιακή κοίμησή του. Σε παρόμοιες 
περιπτώσεις, οι άνθρωποι δομούν την λατρευτική τιμή των νεοφανών αυτών παίρνοντας 
στοιχεία από την τιμή, τις αφηγήσεις, τα αγιολογικά κείμενα και τις παραδόσεις παλαιότερων 
αγίων, και προσαρμόζοντάς τα στις νέες αυτές περιπτώσεις, όπως παλαιότερα έχει δείξει ο 
μεγάλος Βολλανδιστής αγιολόγος Hip. Delehaye. Αυτή την διαδικασία αλλά και τις 
λατρευτικές υπερβολές που σχετίζονται με την μνήμη του εξετάζει η παρούσα δημοσίευση. 
 
Αναφορές: . Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 968. 
 

1301. «Η μελέτη της ιστορικής και λαογραφικής φυσιογνωμίας 
των Πομάκων της Θράκης», Νέος Ερμής ο Λόγιος 13 (2016), σ. 204-
218. 

 
Περίληψη: Οι Πομάκοι της Θράκης, η ιστορία και ο πολιτισμός τους έχουν αποτελέσει, 
ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες, αντικείμενο εντατικής ερευνητικής και συγγραφικής 
ενασχόλησης για επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, επιστημονικών και ιδεολογικών 
τάσεων και εθνικοτήτων. Η αναδίφηση και η κατηγοριοποίηση της βιβλιογραφικής αυτής 
παραγωγής, σύνοψη και αναγραφή της οποίας παρέχεται στη μελέτη αυτή, μπορεί από μόνη 
της να αποτελέσει ένα είδος ιστορίας των πομακικών σπουδών, αλλά και των τάσεων που 
έχουν επικρατήσει στις σχετικές σπουδές. Το έργο αυτό είναι σημαντικό, τόσο γιατί μπορεί 
να δείξει ποιες είναι οι προοπτικές των πομακικών σπουδών, αλλά και επειδή μπορεί να 
αποτελέσει οδηγό για τους νεότερους επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίοι θα ήθελαν να 
ασχοληθούν με παρόμοια ζητήματα. Γι’ αυτό και επιχειρείται στη μελέτη αυτή η οριοθέτησή 
του, ώστε να σκιαγραφηθούν η πορεία και οι μελλοντικές προοπτικές της μελέτης της 
ιστορικής και λαογραφικής φυσιογνωμίας των Πομάκων της Θράκης. 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 125 σημ. 8. 
 

1302. «The couvade in ancient Cyprus: a folk ritual 
performance», Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona 54 (2013-2014), anys academics CCLXXXII – 
CCLXXXIII, σ. 11-27. 

 
Περίληψη: Αναφερόμενος στον μύθο του Θησέα και της Αριάδνης, ο Κύπριος αρχαίος 
μυθογράφος Παίων ο Αμαθούσιος παρέχει, πέραν των άλλων, μια σημαντική πληροφορία για 
την ύπαρξη αρρενολοχικών εθίμων κατά την αρχαιότητα. Σημαντική, γιατί είναι 
αθησαύριστη από την σχετική λαογραφική βιβλιογραφία. Γι’ αυτό το λόγο θα εξετάζεται εδώ 
το σχετικό χωρίο του Παίονα του Αμαθουσίου, υπό το φως της σχετικής λαογραφικής 
βιβλιογραφίας, την οποία επαρκώς έχει συγκεντρώσει ο Δ. Σ. Λουκάτος. Η θεατρική εκδοχή 
των παλαιών αρχετυπικών τελετουργιών, όπως την υπαινίσσεται ο Παίων στη σύντομη 
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περιγραφή του, υπήρξε φαινόμενο γενικευμένο, από το οποίο προήλθαν σταδιακά όλες οι 
δημόσιες τελετουργίες. Κατά βάση, ο Παίων ο Αμαθούσιος αποτυπώνει στο χωρίο του αυτό 
την κίνηση από το έθιμο στο δρώμενο, κι αυτή είναι η ιδιαίτερη συμβολή του, που 
υπογραμμίζει την αξία της ειδικής μελέτης του συγκεκριμένου χωρίου από την σκοπιά της 
επιστήμης της λαογραφίας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. Επίσης στην 
ελληνική γλώσσα και σε πιο σύντομη μορφή έχει δημοσιευθεί με τον τίτλο: «Λαογραφικές 
ενδείξεις περί αρρενολοχείας στον Παίονα τον Αμαθούσιο», στον τόμο Άννα Παναγιώτου-
Τριαναταφυλλοπούλου – Άννα Γεωργιάδου (επιμ.), Η Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία ανά τους 
αιώνες. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας 
(Κύπρος, 20-22 Μαρτίου 2015). Λευκωσία 2017, σ. 165-181 (βλ. παρακάτω, αρ. ΙΙ. 1473). 
 
Αναφορές: Ann. Dupuis, «L’ home musombi: la couvades chez les Nzebi (Gabon)», στον τόμο S. 
Lallemand  (επιμ.), Grossesse et petite enfance en Afrique noire et à Madagascar. Paris 2018 (β΄ έκδ.), 
σ. 45 σημ. 5. 
 

1303. «Μεταξύ τελετουργίας και μύθου. Μυθικές συνισταμένες 
θρακικών λαϊκών δρωμένων», Μεθόριος 60 (2016), σ. 40-41. 

 
Περίληψη: Η σχέση μεταξύ μύθου και τελετουργίας έχει απασχολήσει συστηματικά τη 
διεθνή βιβλιογραφία, ήδη από τα τέλη του 19ου  και τις αρχές του 20ου αιώνα. Πρόκειται 
λοιπόν για σχέση πολυεπίπεδη, που μόνο κατά περιπτώσεις μπορούμε να την προσεγγίσουμε, 
η οποία όμως είναι θεμελιώδης για τον χαρακτήρα και τη μορφή των λαϊκών πολιτισμικών 
συστημάτων. Ειδικότερα στη Θράκη, με το διονυσιακό και ορφικό προχριστιανικό παρελθόν, 
πολλά είναι τα αρχέγονα εκείνα στοιχεία που μετασχηματισμένα επιβίωσαν στον 
παραδοσιακό πολιτισμό, δηλαδή τις παλαιότερες προβιομηχανικές κοινωνίες της περιοχής. 
Σε κάθε περίπτωση, η εργασία αυτή δείχνει ότι το υλικό που προσφέρουν τα θρακικά 
δρώμενα είναι πολύμορφο και εντυπωσιακό, δεδομένης της πλούσιας μυθικής παράδοσης της 
περιοχής μας κατά τα αρχαία χρόνια, μιας παράδοσης που περνώντας μέσα από τη βυζαντινή 
και τη μεταβυζαντινή εποχή φτάνει ως τις μέρες μας. 
 
Αναφορές: Γερ. Κοσμάτος, «Μεθόριος του Αιγαίου», Σαμιακόν Βήμα 4041 (8 Αυγούστου 2016), σ. 3. 

 
1304. «Τα ενδύματα των νεκρών στα κρητικά μοιρολόγια (τέλη 

19ου – αρχές 20ού αιώνα)», στον τόμο Κ. Μουτζούρης (επιμ.), Τα 
κρητικά μοιρολόγια. Μνήμη Σήφη Κοσόγλου, Χρίστου Μακρή και 
Οδυσσέα Τσαγκαράκη. Πρακτικά συνεδρίου. Ανώγεια 2016, έκδ. 
Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, σ. 273 – 290 [σε συνεργασία με τη 
Νάντια Μαχά-Μπιζούμη]. 

 
Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζονται οι τελετουργικές πρακτικές για την ένδυση 
του νεκρού, με βάση το υλικό που παρέχουν κυρίως κρητικά μοιρολόγια και τραγούδια του 
Κάτω Κόσμου. Από τη μελέτη του σχετικού υλικού προκύπτει ότι ο τρόπος με τον οποίο οι 
ζωντανοί ντύνουν τους νεκρούς τους είναι τελετουργικός, απηχεί τις περί του κόσμου 
κοινωνικές, συμβολικές και μεταφυσικές αντιλήψεις των ανθρώπων, άπτεται της λαϊκής 
θρησκευτικότητας και των τελετουργικών εκδηλώσεών της, και έχει ενδιαφέρον για την 
μελέτη της ελληνικής λαϊκής μεταφυσικής. Άλλωστε, και στο θέμα της ένδυσης, ο κόσμος 
των νεκρών εκλαμβάνεται ως συνέχεια του κόσμου των ζώντων, δεδομένου ότι στα σχετικά 
έθιμα του θανάτου είναι οι ζωντανοί που μιλούν για τους νεκρούς και ενεργούν εξ ονόματός 
τους, επεκτείνοντας την κοσμική τους βεβαιότητα στον σκοτεινό χώρο του θανάτου, ο 
οποίος με ιδεολογικά εργαλεία, με πίστη και μεταφυσική πεποίθηση, μπορεί μόνο να 
κατανοηθεί. Γι’ αυτό άλλωστε ο λαός, προσπαθεί να χειριστεί τον θάνατο τελετουργικά, 
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μέσα από έθιμα και τελετουργίες που εντάσσονται στον λεγόμενο «κύκλο της ζωής», όπως 
και η ένδυση των νεκρών, που απεικονίζεται και στα κρητικά μοιρολόγια. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1305. «Ο Ζαφείρης Μέκος και το πολυπολιτισμικό υπόβαθρο της 

θρακικής παράδοσης», Ενδοχώρα 100 (2016), σ. 85-90. 
 

Περίληψη: Στη μελέτη αυτή γίνεται αναφορά στην μελέτη της πολυπολιτισμικότητας της 
Θράκης, όπως αυτή αποτυπώθηκε στα βιβλία και στα δημοσιεύματα του Κομοτηναίου 
δικηγόρου και συγγραφέα Ζαφείρη Κ. Μέκου. Πρόκειται για ένα συγγραφικό έργο που 
στηρίζεται στην καλή βιωματική γνώση και στην επιτόπια έρευνα της θρακικής παράδοσης, 
ιδίως στο νομό της Ροδόπης, και η οποία αναφέρεται τόσο στους χριστιανούς, όσο και στους 
μουσουλμάνους, στους Πομάκους, στους Ρομά, στους Εβραίους και στους Αρμένιους της 
περιοχής, σε διαχρονικό αλλά και σε συγχρονικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό τα βιβλία του 
Ζαφ. Μέκου έχουν και τον χαρακτήρα μιας εξαίρετης πηγής για τη μελέτη της θρακικής 
λαογραφίας, και υπό την έννοια αυτή παρουσιάζεται και αξιολογείται εδώ το έργο του. 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. 
Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και 
Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 129 σημ. 40. 

 
1306. «Ο Πανάγιος Τάφος και ο Ναός της Αναστάσεως. Τα 

παλλάδια της Ορθοδοξίας και του Γένους», στον τόμο Αντ. Πρέκας 
(επιμ.), Πανάγιος Τάφος. Το μέγα θαύμα. Αθήνα 2016 (β΄ έκδ. 2017), 
σ. 15-49. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή περιλαμβάνονται τα σχετικά με το Ναό της Αναστάσεως, τα 
προσκυνήματα που περιλαμβάνει, τα ετός αυτού παρεκκλήσια, τον Πανάγιο Τάφο, το 
Σκευοφυλάκιο του Παναγίου Τάφου, την Αγιοταφιτική Αδελφότητα και το έργο της, αλλά 
και την ζωή στο Ναό της Αναστάσεως. Το κείμενο ολοκληρώνεται με επιλογικά, 
βιβλιογραφία. Η πραγμάτευση στηρίζεται τόσο στη βιβλιογραφία και στην επιτόπια έρευνα 
του συγγραφέα στο μνημείο, όσο και σε αρχειακή έρευνα στο ιστορικό αρχείο της 
Αγιοταφιτικής Αδελφότητας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Μαζί με την ιστορία και 
την αρχιτεκτονική παρουσιάζεται εκτενώς και η σημερινή λειτουργική χρήση του μνημείου, 
ώστε να ενημερώνονται γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης περιλαμβάνονται τα σχετικά με 
την ιστορική πορεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, από την ίδρυση της Εκλησίας των 
Ιεροσολύμων, την ημέρα της Πεντηκοστής, ως την αραβική, την λατινική, την ισλαμική και 
την οθωμανική κατάκτηση, αλλά και τα νεότερα χρόνια. 

 
1307. «Η βασκανία στην παράδοση του ελληνικού λαού», στον 

τόμο Αντ. Πρέκας (επιμ.), Ευχές που σώζουν από το «κακό μάτι». 
Αθήνα 2016, σ. 7-16. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ οι ελληνικές λαϊκές αντιλήψεις και δοξασίες για την βασκανία, 
το «κακό μάτι» και τους τρόπους αποτροπής τους. Η εξέταση γίνεται τόσο σε συγχρονικό, 
όσο και σε διαχρονικό επίπεδο, με βάση τις πηγές και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η οποία 
παρατίθεται στο τέλος. Με τον τρόπο αυτό κωδικοποιούνται οι σχετικές ελληνικές λαϊκές 
δεισιδαίμονες αντιλήψεις, και παρουσιάζεται η απώτερη καταγωγή, αλλά και η σύγχρονη 
λειτουργικότητά τους, καθώς κατά κανόνα βρίσκονται ακόμη σε ισχύ, και μάλιστα στα 
πλαίσια της σύγχρονης και νεωτερικής κοινωνίας μας, αποτελώντας βασικό τμήμα της 
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ισχύουσας ελληνικής λαϊκής μεταφυσικής, αλλά και των ανάλογων μαγικών τελετουργικών 
πρακτικών του ελληνικού λαού. 
 
Αναφορές: . Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 968. 

 
1308. «Ο Τίμιος Σταυρός στην ελληνική λαϊκή λατρευτική 

παράδοση», Παρρησία 11 (2016), σ. 10-13. 
 

Περίληψη: Ο Τίμιος Σταυρός αποτελεί βασικό ιερό σύμβολο του χριστιανισμού, που συχνά 
προβάλλεται για προσκύνηση από την Εκκλησία, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως (Γ΄ 
Νηστειών), και κατά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου). 
Σταυρός τοποθετείται πάνω στον τάφο, στο μέρος όπου έχει ταφεί το κεφάλι του νεκρού, 
αλλά και στα κόλλυβα, ενώ το σημείο του σταυρού κάνουν οι χριστιανοί πριν κοιμηθούν και 
όταν ξυπνήσουν, όταν περνούν από ναό ή ιερό μέρος, όταν συναντούν κηδεία ή βλέπουν 
λείψανο, πριν ασπαστούν και προσκυνήσουν εικόνες και ιερά λείψανα, για να αποδιώξουν 
δαιμονικά όντα ή αντίστοιχους λογισμούς κ.λπ.  Αποδίδεται λοιπόν από το λαό ιδιαίτερη 
αποτροπαϊκή και φυλακτική δύναμη στο σταυρό, γι’ αυτό και απαντά σε όλα σχεδόν τα 
λαϊκά θρησκευτικά έθιμα, και στις ανάλογες τελετουργικές πράξεις της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς, όπως καταδεικνύεται στην μελέτη αυτή. 
 
Αναφορές: . Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 968. 
 

1309. «Ο Ιωάννης Ν. Παπαμιχαλάκης (1931 – 2016) και ο 
Οικουμενικός Θρόνος», Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων 420 
(2016), σ. 6-9. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται αναλυτικά οι πνευματικές σχέσεις του Ιωάννη Ν. 
Παπαμιχαλάκη, προέδρου της Αδελφότητος των Οφφικιάλων του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου «Παναγία η Παμμακάριστος» με τον Οικουμενικό Θρόνο, οι δράσεις, οι 
σχεδιασμοί, οι εκδόσεις, οι διοργανώσεις ημερίδων, εκδηλώσεων και συνεδρίων και το 
γενικότερο έργο του, στα πλαίσια της προσπάθειάς του να αναδείξει την Μεγάλη του 
Χριστού Εκκλησία και την προσφορά της, αλλά και να στηρίξει το έργο της. Πρόκειται για 
συμβολή στη σύγχρονη ιστορία του Πατριαρχείου, αλλά και στην ιστορική και πολιτισμική 
διάσταση του θεσμού των Οφφικιάλων του, που τις τελευταίες δεκαετίες γνωρίζει ανάπτυξη 
και παρουσιάζει έντονη δράση στην ελληνική και διεθνή εκκλησιαστική, πολιτική και 
κοινωνική σκηνή. 

 
1310. «Ο Ευθύμιος Θ. Σουλογιάννης (1942-2015) και η 

αλεξανδρινή λογιοσύνη», Πάνταινος 130: 4 (2016), σ. 228-230. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η ζωή και το έργο του Ευθύμιου Θ. Σουλογιάννη, διακεκριμένου 
ιστορικού ερευνητή σε ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο της 
αλεξανδρινής καταγωγής του και της αλεξανδρινής λογιοσύνης, της οποίας υπήρξε επιφανές 
κομμάτι. Αυτό ειδικότερα φαίνεται στα έργα του που αναφέρονται στην ιστορία και την 
παράδοση του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, αλλά και της ελληνικής διασποράς στην Αφρική, και 
τα οποία αποτελούν πλέον έργα αναφοράς για τους ερευνητές του μέλλοντος, οι οποίοι θα 
θελήσουν να ασχοληθούν με παρόμοια ζητήματα. 
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1311. «Εκδηλώσεις αστικής λαϊκής θρησκευτικότητας σε 
αθηναϊκές ενοριακές πανηγύρεις», στον τόμο Σ. Γ. Φιλιππότης 
(εκδ.), Αθηναϊκό Ημερολόγιο 28 (2017), σ. 98-108. 

 
Περίληψη: Τα νεωτερικά στοιχεία των σύγχρονών μας αθηναϊκών εκκλησιαστικών 
πανηγύρεων, αποτελούν χαρακτηριστικές όψεις της νεωτερικής επίσης ελληνικής αστικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας, την οποία μελετά η θρησκευτική λαογραφία, δεδομένου μάλιστα 
ότι συνήθως εξαπλώνονται και σε άλλες, εκτός Αθηνών, αστικές και μη ενορίες. Όψεις 
σημαντικές για την μελέτη των μορφών που λαμβάνει η σύγχρονή μας έννοια της 
παράδοσης, και των μετασχηματισμών που υφίστανται οι παλαιότερες μορφές της. 
Ουσιαστικά πρόκειται για μια ακόμη όψη της κοινωνικής προσφοράς των ενοριών των 
πόλεων, υπό την έννοια ότι η από κοινού συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις, δημιουργεί ή 
αναδομεί και μεταμορφώνει τις κοινωνικές σχέσεις, αποβαίνοντας ουσιαστικός παράγοντας 
κοινωνικής ενότητας και σύσφιξης των δεσμών των τοπικών αστικών κοινωνιών κάθε 
αττικού δήμου και κάθε γειτονιάς ή συνοικίας.  
 
Αναφορές: . Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 968. 
 

1312. «Η διάσωση, μελέτη και έρευνα της εκκλησιαστικής 
ιστορίας και παράδοσης της Σάμου, της Ικαρίας και των 
Φούρνων», στον τόμο Στρ. Φιλιππότης (επιμ.), Ημερολόγιο του 
Αρχιπελάγους 19 (2017). Αθήνα 2017, σ. 195-204. 

 
Περίληψη: Τα νησιά που υπάγονται στην δικαιοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου, 
Ικαρίας και Φούρνων-Κορσεών, έχουν το καθένα τη δική του ιστορική και πολιτισμική 
φυσιογνωμία, τα συνδέει ωστόσο η πλούσια, παραδοσιακή και πολύμορφη θρησκευτικότητα 
των κατοίκων τους: η Σάμος, με τα μεταβυζαντινά μνημεία και τις ενεργές επαφές και 
σχέσεις με τα μεγάλα κέντρα της Ορθοδοξίας, η Ικαρία με την πλούσια κολλυβαδική 
παράδοση και οι Φούρνοι με τις πατμιακές καταβολές, καταγωγές και συνδηλώσεις. Την 
πλούσια αυτή ιστορική και πολιτισμική παράδοση, τάχθηκε να διασώζει, να καταγράφει και 
να μελετά το «Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών» της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, που ιδρύθηκε με απόφαση και μέριμνα του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ευσεβίου το 2012, και του οποίου η διεύθυνση 
ανατέθηκε από τον Σεβασμιώτατο στον γράφοντα.  

 
1313. «Satirical Hetero-Determinations of Tourists in 

contemporary popular culture on the island of Samos in Greece», 
Journal of Sociology and Anthropology 2: 3 (2016), σ. 22-29. 

 
Περίληψη: Oι σατιρικοί ετεροπροσδιορισμοί αποτελούν στοιχείο της ελληνικής κοινωνικής 
ζωής, καθώς απαντώνται τόσο σε ατομικό και οικογενειακό, όσο και σε κοινωνικό και 
κοινοτικό επίπεδο. Oι ετεροπροσδιορισμοί αυτοί αποδίδονται και στους τουρίστες, στους 
ξένους επισκέπτες και περιηγητές, με τους οποίους κάθε καλοκαίρι οι κάτοικοι πολλών 
ελληνικών περιοχών, και ιδίως των λεγομένων «τουριστικών νησιών», έρχονται σε επαφή. 
Οι σατιρικοί ετεροπροσδιορισμοί τουριστών στη Σάμο, με όσα συνεπάγονται και 
προϋποθέτουν, αποτελούν σημαντική πτυχή του σύγχρονού μας λαϊκού πολιτισμού, υπό την 
έννοια ότι αποτελούν ένδειξη για κοινώς αποδεκτές και διαδομένες νοοτροπίες, αντιλήψεις 
και στάσεις ζωής, οι οποίες και συγκροτούν μέρος του πυρήνα του σύγχρονού μας σαμιακού 
λαϊκού πολιτισμού. 
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Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. Επίσης για το 
ίδιο θέμα βλ. και «Ετεροπροσδιορισμοί των αποδήμων Σαμίων του εσωτερικού και του 
εξωτερικού. Συμβολή στη μελέτη της πολιτισμικής διάστασης του τουρισμού», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή 
Μηνά Αλ. Αλεξιάδη. Θεσσαλονίκη 2017 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος 
Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 75-85 (παρακάτω, αρ. ΙΙ. 1475), με διαφορετικά παραδείγματα και εν 
μέρει διαφορετικά δεδομένα. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1041. 

 
1314. «Λαογραφική συλλογές από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής στο 

Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», Πολύγυρος 86 (2016), σ. 
44-47. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται εδώ το λαογραφικό υλικό από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, το 
οποίο απόκειται στο «Λαογραφικό Αρχείο», που έχει ιδρυθεί στο Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στη Κομοτηνή, από το 1993 κ. εξ. Τα 
σχετικά χειρόγραφα αυτού του αρχείου αναφέρονται,  εκτενώς και με τα αναλυτικά τους 
περιεχόμενα στο παράρτημα που ακολουθεί, μαζί με πίνακα  χωριών προελεύσεως του 
υλικού και ειδολογική κατάταξη των περιεχομένων λαογραφικών πληροφοριών, ώστε να 
διευκολυνθεί η μελλοντική ερευνητική και επιστημονική χρήση τους, με ορισμένες σχετικές 
διαπιστώσεις, για όσους μελλοντικά θα  θελήσουν  να κάμουν χρήση των συλλογών του 
συγκεκριμένου αρχείου. 

 
1315. «Η ‘ανάδραση’ στη σκέψη του Αντώνη Ζ. Αρκά», Παριανά 

143 (2016), σ. 373-374. 
 

Περίληψη: Γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της «ανάδρασης» (feedback), όπως την 
αναλύει ο Αντώνης Αρκάς σε σχετικό δημοσίευμά του, το οποίο παρουσιάζεται κριτικά εδώ. 
Με βάση τόσο τα συμπεράσματα του συγγραφέα, όσο και τις ανάλογες απόψεις της διεθνούς 
σχετικής βιβλιογραφίας, διερευνάται η έννοια της ανάδρασης σε διάφορους τομείς της 
φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ζωής του ανθρώπου, με χρήση μάλιστα 
συγκεκριμένων παραδειγμάτων, και με τη διατύπωση σκέψεων σχετικά με την 
λειτουργικότητα αλλά και την αναγκαστικότητα της αρχής αυτής σε ένα ευρύτατο πεδίο 
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της ανθρώπινης ζωής, ατομικής, οικογενειακής και 
κοινωνικής – συλλογικής. Με βάση αυτά, εξάγονται τέλος τα ανάλογα συμπεράσματα 
σχετικά με την λειτουργικότητα της αρχής της «ανάδρασης» στον ανθρώπινο βίο και στον 
λαϊκό πολιτισμό μας. 

 
1316. «Ιστορικά του ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 

Πυθαγορείου», Το Τηγάνι 22 (2016), σ. 362-368. 
 

Περίληψη: Για το ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πυθαγόρειο αρκετά έχουν 
γραφτεί τα τελευταία χρόνια, βασιζόμενα κυρίως σε αρχειακές πηγές. Το υλικό αυτό 
επιδέχεται συμπλήρωση όσον αφορά τα χρόνια της Ηγεμονίας της Σάμου. Προς αυτή την 
κατεύθυνση κινείται και το παρόν άρθρο, στο οποίο παρουσιάζονται πληροφορίες που 
αφορούν τις αλλεπάλληλες επισκευές του ναού, όπως αποτυπώνονται στα έγγραφα του 
Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου, που σώζεται στα ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Σάμου. Τα 
στοιχεία αυτά αποτελούν μικρές συμβολές στην προσπάθεια συνολικής μελέτης της ιστορίας 
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του ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πυθαγορείου, η οποία πρέπει να γραφτεί με 
βάση τις αρχειακές μαρτυρίες και τα αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά ευρήματα και 
δεδομένα, ιδίως όπως αυτά προκύπτουν μετά την πρόσφατη προσπάθεια αποκατάστασης του 
μνημείου, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. 

 
1317. «Modern Greek Church Fairs and Pilgrimage Tourism», 

στο European Center for Science, Education and Research 
[EUSER], Proceedings of the 11th International Conference on Social 
Sciences [ICSS XI] (Helsinki, Finland, 20-21 January 2017 - Aalto 
University) 2, Helsinki 2017, έκδ. Mediterranean Center for Social 
Education Research [MCSER] – European Research and 
Publishing [USEARCH] – Helsinki University, σ. 18-25 [= 
European Journal of Multidisciplinary Studies 4: 2 (2017), σ. 13-20] 
[σε συνεργασία με το Νίκο Ροδοσθένους].  

 
Περίληψη: Η συστηματική μελέτη των εκκλησιαστικών πανηγύρεων, ιδιαίτερα αυτών των 
αστικών ενοριών στα μεγάλα και πολυάνθρωπα αστικά κέντρα μας, όπως διεξάγεται τα 
τελευταία χρόνια, έχει δείξει ότι αρκετές είναι οι νέες εθιμικές και τελετουργικές μορφές που 
δημιουργούνται και υιοθετούνται, συχνά μετασχηματιζόμενες. Πρέπει μάλιστα  εδώ να 
παρατηρήσουμε ότι λόγω του γνωστού φαινομένου της εξαγωγής πολιτισμικών μορφών από 
το άστυ προς τα επαρχιακά αστικά κέντρα και τα χωριά, που οφείλεται στην τηλεόραση και 
στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, οι μορφές αυτές, που κατά κανόνα δημιουργήθηκαν 
στις μεγάλες πόλεις, εξαπλώνονται σήμερα και συναντώνται σε όλο τον ελληνικό 
πολιτισμικό χώρο. Με αρκετές από αυτές έχουμε ασχοληθεί συστηματικά, στο πλαίσιο 
προγενέστερων ειδικών μελετών και δημοσιεύσεων. Με ορισμένες, εξίσου ενδιαφέρουσες 
όψεις αυτής της νεωτερικής εθιμικής πραγματικότητας, οι οποίες έχουν άμεση σχέση και με 
την ανάπτυξη ενός εσωτερικού ρεύματος προσκυνηματικού τουρισμού στην ελληνική 
κοινωνία, ασχολούμαστε στη μελέτη αυτή. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1041. 

 
1318. «Ο ‘Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής’ και η μελέτη της 

ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης», Erytheia. Revista de 
Estudios Bizantinos y Neogriegos 38 (2017), σ. 355-369. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται το ερευνητικό και εκδοτικό έργο του «Μορφωτικού 
Ομίλου Κομοτηνής», ενός σωματείου που ασχολείται με την μελέτη της ιστορίας και του 
πολιτισμού των Ελλήνων της Θράκης. Το έργο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια των τοπικών 
σπουδών, ιδιαίτερα μάλιστα εκείνων που αφορούν προσφυγικούς πληθυσμούς από την 
Μικρά Ασία, και της ανάπτυξής τους μετά το 1922 στην Ελλάδα, και παρουσιάζονται οι 
βασικοί ιδεολογικοί και μεθοδολογικοί άξονες που το διέπουν. Με βάση όσα αναφέρονται, 
προκύπτει ότι το έργο του «Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής», ιδιαίτερα στον τομέα της 
έρευνας και μελέτης της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της λαογραφίας της Θράκης, 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα οργανωμένης δράσης τοπικών σπουδών.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1319. «Η ελληνορθόδοξη παράδοση ανάμεσα στην επανάληψη 

και τη νεωτερικότητα. Ενδεικτικές επισημάνσεις», Απόστολος 
Βαρνάβας 77: 4 (2016), σ. 585-592.  
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Περίληψη: Στην μελέτη αυτή αναλύεται το ότι στην εποχή μας, όπως άλλωστε συμβαίνει 
γενικότερα σε εποχές παρακμής και κρίσης, συχνές είναι οι αναφορές στο δημόσιο λόγο στην 
έννοια της «παράδοσης». Οι περισσότεροι που χρησιμοποιούν την έννοια αυτή, έχουν κατά 
νου ένα απροσδιόριστο μόρφωμα, το οποίο κατά κανόνα συνδέεται με τη νοσταλγία των 
παιδικών χρόνων, και δεν έχει ουσιαστική σχέση με την έννοια την παράδοση που παράγουν 
και «καταναλώνουν» πολιτισμικά οι ανθρώπινες κοινωνίες, διαχρονικά. Αυτό σημαίνει ότι η 
παράδοση δεν είναι ένα σύνολο ιδεών και συμπεριφορών παγιωμένο και άχρονο, που 
επαναλαμβάνεται αυτούσιο πέρα και έξω από την ιστορική πορεία του ανθρώπου, αλλά 
τουναντίον ότι η παράδοση είναι αφενός μεν ιστορικά καθορισμένη, αφετέρου δε 
μεταβαλλόμενη, με τους δικούς της πάντως ρυθμούς. Η διαδικασία αυτή, που ουσιαστικά 
στρέφεται εναντίον της ποικιλομορφίας της λαϊκής λατρευτικής παράδοσης, αποτελεί μοχλό 
απόσβεσης ειδοποιών διαφορών, άρα τρόπο επιβολής μιας παγκοσμιοποιημένης αντίληψης 
για το περιεχόμενο της λαϊκής θρησκευτικότητας κάθε περιοχής. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 968. 
 

1320. «Λαϊκός πολιτισμός και καθημερινότητα στη Θράκη (19ος – 
20ός αι.)», στον τόμο Αρ. Τόλια (επιμ.), Γλώσσα και Εθνική 
Ενότητα. Πρακτικά Συνεδρίου (Κομοτηνή, 28 – 30 Νοεμβρίου 2014). 
Αθήνα 2017, έκδ. Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά, σ. 151-173. 

 
Περίληψη: Γίνεται περιληπτική αναφορά στις κυριότερες μορφές της θρακικής λαογραφίας, 
που χρονικά μπορούν να τοποθετηθούν στον 19ο και στον 20ό αιώνα, και οι οποίες ανήκουν 
στους τομείς του υλικού, του κοινωνικού και του πνευματικού βίου, με στόχο την 
ουσιαστική γνωριμία του αναγνώστη με τα κυριότερα γνωρίσματα και τις σημαντικότερες 
εκφράσεις του θρακικού λαϊκού πολιτισμού, ευρύτερα. Έτσι, με βάση τη σχετική 
βιβλιογραφία μελετώνται χαρακτηριστικές πτυχές της θρακικής λαογραφίας, και ο βασικός 
χαρακτήρας του σύγχρονού μας λαϊκού πολιτισμού της ελληνικής Θράκης. Με τον τρόπο 
αυτό εξάγονται συνολικότερα και συνθετικότερα συμπεράσματα σχετικά με την μορφή, το 
περιεχόμενο και την ουσία των επιμέρους δεδομένων του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και σε εκτενέστερη μορφή, με περισσότερες πληροφορίες και 
διαφορετική εν μέρει βιβλιογραφική τεκμηρίωση, με τον τίτλο «Μορφές του λαϊκού πολιτισμού 
στη Θράκη (19ος – 20ός αι.)», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Κ. Ζαφείρης – Ελ. Ναξίδου – Γιάνν. 
Μπακιρτζής – Andr. Farrington (επιμ.), Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης. 
Κομοτηνή 2015, έκδ. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ – Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σ. 279-
303 [ηλεκτρονική έκδοση] (βλ. αρ. 1417). 

 
1321. «Ο καθηγητής Γ. Α. Μέγας και η λαογραφική μελέτη της 

ελληνικής και βαλκανικής λαϊκής αρχιτεκτονικής», στον τόμο 
Tudor Dinu (επιμ.), Lucrările celui de-al III-lea Congres al 
Neoeleniștilor din Țările Balcanice Elenismul – factor cultural și 
economic în Balcani (1453 – 2015): Limbă, Literatură, Artă, Societate 
/ Τα Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των 
Βαλκανικών Χωρών «Ο Ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός 
παράγοντας στα Βαλκάνια (1453 – 2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, 
κοινωνία»] (București / Βουκουρέστι, 16 - 17 octobrie / Οκτωβρίου 
2015).  București 2017, έκδ. Uer Press, σ. 513-526. 
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Περίληψη: Εξετάζονται εδώ οι μελέτες και οι έρευνες του καθηγητή και ακαδημαϊκού Γ. 
Μέγα σχετικά με την βαλκανική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Εκείνο που δίνει το μέτρο της 
προσφοράς του Μέγα στη μελέτη της ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, είναι τόσο η 
πρωτοτυπία, όσο και η ορθή μεθοδολογία της επιστημονικής και ερευνητικής του 
προσέγγισης στο ζήτημα. Ο Μέγας ουσιαστικά άνοιξε τη σχετική επιστημονική συζήτηση 
στην ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία, και υπήρξε πρωτοπόρος τόσο στον ερευνητικό 
συσχετισμό της λαϊκής αρχιτεκτονικής με τις οικονομικές, κοινωνικές, ιστορικές και 
πολιτισμικές συνθήκες των αντιστοίχων κοινωνιών, όσο και στο συσχετισμό της ελληνικής 
με τα λαϊκή αρχιτεκτονική των υπολοίπων βαλκανικών λαών. Στον τομέα της λαϊκής τέχνης, 
και της λαϊκής αρχιτεκτονικής ειδικότερα, ο Γ. Α. Μέγας άνοιξε δρόμους, ενέπνευσε 
συνεχιστές και σφράγισε την σχετική βιβλιογραφία, όπως άλλωστε έπραξε με την ελληνική 
λαογραφία, γενικότερα. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 

1322. «Ο κώδικας 206 της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και 
Ικαρίας και η περιουσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στη 
Σάμο», Νέα Σιών 93 (2015), σ. 23-41 [σε συνεργασία με τον Παν. 
Τζουμέρκα]. 

 
Περίληψη: Στη Μητροπολιτική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας 
σώζεται, μεταξύ άλλων, ο χειρόγραφος κώδικας 206, προερχόμενος από το ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Μυτιληνιών, ο οποίος παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον σχετικά 
με το ζήτημα της περιουσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στο νησί. Για τον λόγο αυτό 
εκδίδεται εδώ σχολιασμένο το κείμενο του κώδικα, ως συμβολή στη μελέτη των σχέσεων της 
Σάμου και την Σιωνίτιδα Εκκλησία και το Ιερόν Κοινόν του Παναγίου Τάφου. Στον κώδικα 
περιγράφεται η περιουσιακή κατάσταση των αφιερωμάτων του Ιερού Κοινού του Παναγίου 
Τάφου στη Σάμο, κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, ειδικότερα δε στην περιοχή των Μυτιληνιών. 
Η καταγραφή αυτή είναι σημαντική διότι μέσω αυτής χαρτογραφείται επακριβώς η 
περιουσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στο κεντρικό και πλέον εύφορο τμήμα του 
νησιού. Και μάλιστα έτσι καλύπτεται ένα σημαντικό κενό της έρευνας, για έναν τομέα στον 
οποίο δεν διαθέτουμε, τουλάχιστον γνωστά και δημοσιευμένα, επαρκή αρχειακά τεκμήρια. 
 

1323. «Οι περιπέτειες του ιερέα Πυθαγορείου Γεωργίου 
Καραθανάση», Το Τηγάνι 23 (2017), σ. 56-63. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται μια χαρακτηριστική περίπτωση περιπετειών ενός 
ιερέα της ηγεμονικής Σάμου, με βάση το αρχειακό υλικό του Ηγεμονικού Διοικητικού 
Γραφείου και συγκεκριμένα ορισμένες αναφορές της αρχειακής σειράς 5/5, η οποία 
περιλαμβάνει τα σχετικά με την Εκκλησία της Σάμου ηγεμονικά έγγραφα. Πρόκειται για την 
περίπτωση του ιερέα Γεωργίου Καραθανάση, εφημερίου του ναού της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Τηγανίου, και για τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του από τον Δήμαρχο 
Πυθαγορείου. Από την μελέτη προκύπτει ότι είναι πολύ πιθανό οι κατηγορίες εναντίον του 
ιερέα του Τηγανίου Γεωργίου Καραθανάση να εντασσόταν στο κλίμα του πολιτικού 
ανταγωνισμού της εποχής, αποτελώντας μια ακόμη περιπέτεια του δημόσιου βίου της 
πολυτάραχης Ηγεμονίας της Σάμου.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. Επίσης σε πιο 
αναπτυγμένη και επεξεργασμένη μορφή και με περισσότερα βιβλιογραφικά στοιχεία έχει 
δημοσιευθεί «Εφημεριακός κλήρος της Σάμου και ηγεμονικό καθεστώς: η περίπτωση του ιερέα 
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Γεωργίου Καραθανάση (τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα)», στον τόμο Στρ. Φιλιππότης (επιμ.), 
Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 20 (2018). Αθήνα 2018, σ. 107-113 (βλ. παρακάτω αρ. 1502). 
 

1324. «Modernist phenomena in Greek folk liturgical life», Papers 
in Ethnology ans Anthropology. Journal of the Serbian Ethnological 
and Anthropological Society - Оригинални научни рад УДК: 
Eтнолошко-антрополошке свеске - Etnološko-antropološke sveske 
27 (n.s.) 16 (2016), σ. 69-82. 

 
Περίληψη:  Όπως είναι γνωστό, στις αστικές ενορίες της εποχής μας δημιουργούνται μια 
σειρά από νεωτερικά θρησκευτικά έθιμα, τα οποία και προσδιορίζουν τη σύγχρονή μας 
αστική θρησκευτικότητα. Ορισμένες από τις πλέον χαρακτηριστικές μορφές των νεοπαγών 
αυτών εθίμων εξετάζουμε στη συνέχεια, που σχετίζονται με τις πανηγύρεις και τις εκδρομές 
των αστικών ενοριών. Η επισήμανση και μελέτη τους, στα πλαίσια της λεγόμενης «αστικής 
λαογραφίας», πέρα από τις πολιτισμικές παρουσιάζει και ποιμαντικές διαστάσεις, δεδομένου 
ότι αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις εθιμοταξιών και τελετουργιών που καθημερινά 
αντιμετωπίζουν οι ιερείς, οι οποίοι κάποτε συμβάλλουν καθοριστικά στο σχηματισμό και 
στην καθιέρωσή τους. Γι’ αυτό και η μελέτη τους παρουσιάζει ευρύτερο κοινωνικό και 
πολιτισμικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι αποτελούν εκφράσεις σύγχρονες παλαιών 
ανθρώπινων συναισθημάτων και επιδιώξεων, εμπλουτισμένες όμως με μορφές της 
νεωτερικής καθημερινότητας. Στο πλαίσιο αυτό συχνά μελετώνται και ζητήματα της 
θρησκευτικής λαϊκής παράδοσης, όπως αυτή μορφοποιείται και εκδηλώνεται στον αστικό 
χώρο. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου, Η λαϊκή προσευχή στην καθημερινότητα και στον ιερό χρόνο των 
Ορθοδόξων Χριστιανών στον νομό Ξάνθης (1950 – 2015). Κομοτηνή 2017 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1041. 
 

1325. «Σαμιακά λαογραφικά συνάγματα: ήθη και έθιμα», 
Απόπλους 70 (2016-2017), σ. 208-213. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ ορισμένες εκδηλώσεις της λαϊκής θρησκευτικότητας και της 
παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς των Σαμίων, τόσο στις μεγάλες εορτολογικές 
στιγμές του κύκλου του χρόνου, όσο και στους σταθμούς του κύκλου της ζωής, οι οποίες 
αποτελούν τους κύριους τρόπους με τους οποίους η τοπική πολιτισμική ταυτότητα του 
νησιού συγκροτείται και προβάλλεται. Όσα περιλαμβάνονται στη μελέτη δεν καλύπτουν 
βεβαίως το σύνολο των λαογραφικών εκδηλώσεων της σαμιακής κοινωνίας, δίνουν ωστόσο 
το στίγμα των πλέον χαρακτηριστικών εκδηλώσεών της. Προκύπτει από τη μελέτη ότι ακόμη 
και στις μέρες μας, σε εποχές έντονου πολιτισμικού συγκριτισμού, οι εθιμικές εκδηλώσεις 
συνεχίζουν να αποτελούν τη βάση του ζωντανού σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού των 
κατοίκων της Σάμου. Ενός πολιτισμού που βιώνεται και προβάλλεται και από τους Σαμίους 
της διασποράς, ως ο κύριος πολιτισμικός ομφάλιος λώρος που συνδέει τους Σαμίους, όπου 
γης.  
 

1326. «Πρωτογενείς πηγές για την έρευνα του λαϊκού πολιτισμού 
των Σερρών και της περιοχής τους», στον τόμο Π. Κ. Σαμσάρης – 
Γ. Α. Πάσχος (επιμ.), Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Επιστημονικού 
Συνεδρίου «Οι Σέρρες και η περιοχή τους. 100 χρόνια από την 
απελευθέρωση (1913 – 2013) - (Σέρρες, 17 – 19 Οκτωβρίου 2013). 
Σέρρες 2016, σ. 381-420. 
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Περίληψη: Παρουσιάζεται αναλυτικά και καταλογογραφείται το  πρωτογενές λαογραφικό 
υλικό, το οποίο απόκειται στο «Λαογραφικό Αρχείο», που έχει ιδρυθεί στο Τμήμα Ιστορίας 
και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στη Κομοτηνή, από το 1993 κ. 
εξ., στα πλαίσια του «Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του ΔΠΘ. 
Συλλογείς είναι οι φοιτητές του Τμήματος οποίοι καλούνται να καταγράψουν λαογραφικό 
υλικό στα πλαίσια ειδικού σεμιναρίου για την επιτόπια λαογραφική έρευνα. Τα χειρόγραφα 
αυτού του αρχείου από την περιοχή  των Σερρών αναφέρονται,  εκτενώς και με τα αναλυτικά 
τους περιεχόμενα στο παράρτημα που ακολουθεί, μαζί με την ειδολογική κατάταξη των 
περιεχομένων λαογραφικών πληροφοριών, ώστε να διευκολυνθεί η μελλοντική ερευνητική 
και επιστημονική χρήση τους. Επίσης διατυπώνονται ορισμένες σχετικές διαπιστώσεις, που 
μπορεί να λειτουργήσουν ως εισαγωγή, για όσους μελλοντικά θα  θελήσουν  να κάμουν 
χρήση των συλλογών του συγκεκριμένου αρχείου. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 

1327. «Παραμυθιακά στοιχεία σε σύγχρονα αγιολογικά κείμενα 
Γερόντων της Ορθόδοξης Εκκλησίας», στον τόμο Μ. Γ. Μερακλής 
– Γ. Παπαντωνάκης – Χρ. Ζαφειρόπουλος – Μ. Καπλάνογλου – Γ. 
Κατσαδώρος (επιμ.), Το παραμύθι από τους αδελφούς Grimm στην 
εποχή μας. Διάδοση και μελέτη. Αθήνα 2017, εκδ. Gutenberg, σ. 
397-413. 

 
Περίληψη:  Το φαινόμενο της χρήσης επάλληλων ή παρόμοιων παραμυθιακών διηγήσεων 
σε διαφορετικά αγιολογικά κείμενα είναι παλαιό και διαπιστωμένο, όπως επίσης και η 
πρακτική της χρήσης μοτίβων από λαϊκά αφηγηματικά κείμενα και λαϊκές παραδόσεις στα 
συναξάρια των αγίων. Γι’ αυτό και έχουμε συχνά παρόμοιες αφηγήσεις θαυμάτων που 
αποδίδονται σε διαφορετικούς αγίους, στο πλουσιότατο αγιολογικό υλικό που διαθέτουμε. 
Στη μελέτη αυτή, με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων καταδεικνύεται ότι 
επαναλαμβάνεται και στις μέρες μας, σε περιπτώσεις νεοφανών αγίων του 20ού αιώνα ή 
ακόμη και Γερόντων που δεν έχουν επισήμως αγιοκαταταχθεί, τιμώνται όμως ήδη από το 
λαό ως άγιοι, το φαινόμενο της χρήσης παλαιών παραμυθιακών μοτίβων ώστε να απαρτιστεί 
ο βίος τους – το αυριανό συναξάρι τους – με τρόπο ώστε να περιλαμβάνει αναγνωρίσιμα και 
προσιδιάζοντα σε αγίους αφηγηματικά στοιχεία, για να υποβοηθηθεί έτσι και η παγίωση στη 
λαϊκή θρησκευτική συνείδηση της πεποίθησης σχετικά με την αγιότητά τους. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 

1328. «Η νεοελληνική λογοτεχνία ως πηγή για τη μελέτη του 
ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού», στον τόμο Μ. Β. Бибиков – 
Κ. Α. Климова – И. В. Тресорукова – Д. Е. Афиногенов (επιμ.), 
IV Международной конференции по эллинистике памяти 
И.И.Ковалевой (25 – 27 апреля 2017). Москва 2017, έκδ. Кафедра 
византийской и новогреческой филологии филологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, σ. 165-168 [σε 
συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-Μπιζούμη]. 

 
Περίληψη: Στην ανακοίνωση, σε θεωρητικό πλαίσιο, υποστηρίζεται ότι τα λογοτεχνικά 
κείμενα από μόνα τους, δεν μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστη μαρτυρία για τη μελέτη του 
παραδοσιακού πολιτισμού, παρά μόνο σε σύγκριση και με άλλες πηγές. Τα κείμενα αυτά, 
όπως θα αποδειχθεί, πρέπει να προσεγγίζονται ως μια κειμενική διαμεσολαβημένη 
αναπαράσταση της κοινωνικής πραγματικότητας, ως «μια λογοτεχνική αναπαράσταση», 
όπου ο παραδοσιακός πολιτισμός καθρεφτίζεται επιλεκτικά και αποσπασματικά, κατά την 
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υποκειμενική θέαση του κάθε λογοτέχνη. Μόνο υπό όρους και προϋποθέσεις τα έργα της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας – αλλά και κάθε εθνικής λογοτεχνίας γενικότερα – μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως πηγές της αντίστοιχης «λαογραφίας», στις εθνικές διαστάσεις που 
συχνά η επιστήμη αυτή λαμβάνει. Αυτό μάλιστα ισχύει τόσο για τις παλαιότερες μορφές του 
παραδοσιακού, όσο και για τις νεώτερες και νεωτερικές μορφές του λαϊκού πολιτισμού, 
ιδιαίτερα για τις δεύτερες. Η τεκμηρίωση της παραπάνω θέσης θα γίνει με την κριτική 
παρουσίαση και ανάλυση σχετικών παραδειγμάτων από τη νεοελληνική λογοτεχνία.  
 

1329. «Ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός και ελληνικός λαϊκός 
πολιτισμός. Όψεις μιας παραγωγικής σχέσης», στον τόμο Ιερά 
Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος / Ειδική Συνοδική Επιτροπής 
Πολιτιστικής Ταυτότητος, Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Επιστημονικού 
Συνεδρίου για την επανάσταση του 1821 «Ο διεθνής περίγυρος και ο 
φιλελληνισμός κατά την Ελληνική Επανάσταση. Αθήνα 2017, σ. 279-
290. 

 
Περίληψη: Μπορεί ο φιλελληνισμός να σχετίστηκε κατά κύριο λόγο με την επανάσταση του 
1821, ωστόσο ως πνευματικό, καλλιτεχνικό και ιδεολογικό κίνημα συνέχισε να υπάρχει, 
συχνά δε οι προεκτάσεις του φτάνουν μέχρι και τις μέρες μας. Οι ευρωπαίοι φιλέλληνες, υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, κατέγραψαν σημαντικό 
λαογραφικό υλικό, και μάλιστα σε περιόδους που ανάλογες ενασχολήσεις ήταν μάλλον 
σπάνιες έως και ανύπαρκτες για τον επιστημονικό κόσμο, δεδομένου ότι ο λαϊκός πολιτισμός 
δεν είχε αναγνωριστεί ακόμη ως προνομιακό πεδίο έρευνας και μελέτης. Μπορεί οι 
αδυναμίες που επισημαίνονται να κάνουν αναγκαία την προσεκτική χρήση του υλικού αυτού 
από την έρευνα, ωστόσο η σχέση ευρωπαϊκού φιλελληνισμού και ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού δεν παύει να είναι παραγωγική για την επιστήμη της Λαογραφίας και επωφελής 
για τη γνώση του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, στη διαχρονική του διάσταση. 

 
1330. «Η επιτόπια έρευνα στην ελληνική λαογραφία», Кафедра 2 

(2016) [Кафедра византийской и новогреческой филологии 
филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова], σ. 
125-132. 

 
Περίληψη: Με βάση την ελληνική και ξένη επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με το πώς 
πρέπει να οργανώνεται και να πραγματοποιείται η επιτόπια έρευνα, διατυπώνονται στη 
μελέτη αυτή ορισμένα σχόλια, που σκοπό έχουν την ενημέρωση των νέων, κυρίως, 
ερευνητών επί του σπουδαίου και κομβικού αυτού ζητήματος. Με τον τρόπο αυτό, οι 
εκπαιδευόμενοι, αλλά και οι νέοι ερευνητές, προχωρούν πλέον στην έρευνα πεδίου με 
συγκεκριμένο θεωρητικό εξοπλισμό, και όχι με εμπειρικές προσεγγίσεις και μόνο εφόδιο την 
πείρα, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως το 
παλαιότερο συγκεντρωμένο λαογραφικό υλικό υπολείπεται σε ποσότητα και ποιότητα αυτού 
που τώρα συγκεντρώνεται. Ο ενδιαφερόμενος θα βρει σχετικές αναφορές στην ενδεικτική 
βιβλιογραφία που συνοδεύει το κείμενο, από τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει την 
ενδελεχέστερη προσέγγισή του, σε ένα ζήτημα που απασχολεί συστηματικά την διεθνή 
επιστημονική κοινότητα, και το οποίο ακροθιγώς περιγράφεται εδώ.  
 

1331. «Ελληνική διασπορά και παραμύθι», Ενδοχώρα 103 (2017), 
σ. 40-42. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται εδώ τα παραμύθια που έχουν καταγραφεί και δημοσιευθεί από τον 
Ελληνισμό της διασποράς. Γίνεται ανασκόπιση της σχετικής βιβλιογραφία, διατυπώνονται 



 669 

σκέψεις και απόψεις για το μέλλον και τους προσανατολισμούς της έρευνας, και εξετάζονται 
χαρακτηριστικά παραδείγματα παραμυθιών από τους Έλληνες της Κριμαίας και της 
Αζοφικής. Επίσης αντιμετωπίζονται τα παραμύθια αυτά ως ενδεικτικές λαογραφικές 
εκφράσεις και αποτυπώσεις εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας, και συζητείται η πορεία 
και το μέλλον της σχετικής με αυτά ελληνικής λαογραφικής έρευνας, αλλά και της 
αντίστοιχης πρωτογενούς και  επιστημονικής ελληνικής λαογραφικής βιβλιογραφίας, 
δεδομένου ότι προς αυτά στρέφεται τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον 
Ελλήνων και ξένων μελετητών του λαϊκού πολιτισμού και της λαϊκής προφορικής 
λογοτεχνικής παράδοσης. 

 
1332. «Λαογραφικές ενδείξεις περί αρρενολοχείας στον Παίονα 

τον Αμαθούσιο», στον τόμο Άννα Παναγιώτου-
Τριαναταφυλλοπούλου – Άννα Γεωργιάδου (επιμ.), Η Αρχαία 
Κυπριακή Γραμματεία ανά τους αιώνες. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας 
(Κύπρος, 20-22 Μαρτίου 2015). Λευκωσία 2017, σ. 165-181. 

 
Περίληψη: Αναφερόμενος στον μύθο του Θησέα και της Αριάδνης, ο Κύπριος αρχαίος 
μυθογράφος Παίων ο Αμαθούσιος παρέχει, πέραν των άλλων, μια σημαντική πληροφορία για 
την ύπαρξη αρρενολοχικών εθίμων κατά την αρχαιότητα. Σημαντική, γιατί είναι 
αθησαύριστη από την σχετική λαογραφική βιβλιογραφία. Γι’ αυτό το λόγο θα εξετάζεται εδώ 
το σχετικό χωρίο του Παίονα του Αμαθουσίου, υπό το φως της σχετικής λαογραφικής 
βιβλιογραφίας, την οποία επαρκώς έχει συγκεντρώσει ο Δ. Σ. Λουκάτος. Η θεατρική εκδοχή 
των παλαιών αρχετυπικών τελετουργιών, όπως την υπαινίσσεται ο Παίων στη σύντομη 
περιγραφή του, υπήρξε φαινόμενο γενικευμένο, από το οποίο προήλθαν σταδιακά όλες οι 
δημόσιες τελετουργίες. Κατά βάση, ο Παίων ο Αμαθούσιος αποτυπώνει στο χωρίο του αυτό 
την κίνηση από το έθιμο στο δρώμενο, κι αυτή είναι η ιδιαίτερη συμβολή του, που 
υπογραμμίζει την αξία της ειδικής μελέτης του συγκεκριμένου χωρίου από την σκοπιά της 
επιστήμης της λαογραφίας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και στα αγγλικά, σε επεξεργασμένη και βιβλιογραφικά 
συμπληρωμένη μορφή, με περισσότερα παραδείγματα και βιβλιογραφία, υπό τον τίτλο: «The 
couvade in ancient Cyprus: a folk ritual performance», Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona 54 (2012-2013), σ. 11-27 (βλ. παραπάνω, αρ. ΙΙ. 1443). Στις σελ. 179-181 
εκτενής αγγλική περίληψη με τίτλο «The couvades in ancient Cypriot mythographer Paeon of 
Amathous: A folk ritual performance». 
 
Αναφορές: Ann. Dupuis, «L’ home musombi: la couvades chez les Nzebi (Gabon)», στον τόμο S. 
Lallemand  (επιμ.), Grossesse et petite enfance en Afrique noire et à Madagascar. Paris 2018 (β΄ έκδ.), 
σ. 45 σημ. 5. 
 

1333. «Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης. Βιογραφικά και εργογραφικά», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος 
Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. 
Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. 
Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 13-56. 
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Περίληψη: Πρόκειται για την εισαγωγή στον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Λαογραφίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, όπου εκτίθενται τα βιογραφικά και 
εργογραφικά στοιχεία του, καταρτίζεται μία πλήρης βιβλιογραφία των δημοσιεύσεών του 
(ως το 2017) και διατυπώνονται κρίσεις και εκτιμήσεις για την γενικότερη προσφορά του 
στην επιστήμη της λαογραφίας και στην ανάπτυξη των λαογραφικών σπουδών στον τόπο 
μας, και ιδιαίτερα στη σύγχρονη και τη νεωτερική λαογραφία. Πρόκειται και για δοκίμιο 
ιστορικής μελέτης των εξελίξεων της ελληνικής λαογραφίας και της διαχρονικής πορείας 
της, ιδίως στο δεύτερο μισό του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα, εποχή σημαντικών και 
οριακών αλλαγών και ανακατατάξεων για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. 

 
1334. «Ετεροπροσδιορισμοί των αποδήμων Σαμίων του 

εσωτερικού και του εξωτερικού. Συμβολή στη μελέτη της 
πολιτισμικής διάστασης του τουρισμού», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. 
Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos 
Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. 
Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: 
Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. 
οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 85-95. 

 
Περίληψη: Oι σατιρικοί ετεροπροσδιορισμοί αποτελούν στοιχείο της ελληνικής κοινωνικής 
ζωής, καθώς απαντώνται τόσο σε ατομικό και οικογενειακό, όσο και σε κοινωνικό και 
κοινοτικό επίπεδο. Oι ετεροπροσδιορισμοί αυτοί αποδίδονται και στους τουρίστες, στους 
ξένους επισκέπτες και περιηγητές, με τους οποίους κάθε καλοκαίρι οι κάτοικοι πολλών 
ελληνικών περιοχών, και ιδίως των λεγομένων «τουριστικών νησιών», έρχονται σε επαφή. 
Οι σατιρικοί ετεροπροσδιορισμοί τουριστών στη Σάμο, με όσα συνεπάγονται και 
προϋποθέτουν, αποτελούν σημαντική πτυχή του σύγχρονού μας λαϊκού πολιτισμού, υπό την 
έννοια ότι αποτελούν ένδειξη για κοινώς αποδεκτές και διαδομένες νοοτροπίες, αντιλήψεις 
και στάσεις ζωής, οι οποίες και συγκροτούν μέρος του πυρήνα του σύγχρονού μας σαμιακού 
λαϊκού πολιτισμού. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. Επίσης, για το 
ίδιο θέμα βλ. και «Satirical Hetero-Determinations of Tourists in contemporary popular culture on 
the island of Samos in Greece», Journal of Sociology and Anthropology 2: 3 (2016), σ. 22-29 
(παραπάνω, αρ. ΙΙ. 1454), με διαφορετικά παραδείγματα και συμπληρωμένη βιβλιογραφία. 
 

1335. «Πολυχρόνιος αναμολπή: εικοσαέτηρο τιμητικό αφιέρωμα 
στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιο», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 29-30. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στον τιμητικό τόμο για την εικοσαέτηρο αρχιερατεία του 
Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, στα κυριότερα εκδοτικά και επιστημονικά 
χαρακτηριστικά του, αλλά και στους λόγους που προκάλεσαν την έκδοσή του. Στο σύντομο 
αυτό μελέτημα εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην δημιουργία και έκδοση του τόμου, 
καθώς και οι βασικοί άξονες οι οποίοι καθόρισαν το περιεχόμενο και τη συγκρότησή του, 
ώστε πέρα από τιμητικό τόμο, να αποτελεί και βασικό έργο μελέτης της ιστορίας και του 
πολιτισμού της Σάμου αφενός, και της ελληνορθόδοξης παράδοσης αφετέρου, στα πλαίσια 
τόσο των σαμαικών σπουδών, όσο και των ιστορικών, λαογραφικών και διεπιστημονικών 
ιχνηλατήσεων της ελληνικής ιστορικής και πολιτισμικής ιδιοπροσωπείας, στην πλέον 
διαχρονική  διάστασή της. 
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1336. «Η συλλογή αντιμηνσίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου 

και Ικαρίας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 145-157. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται και καταλογογραφείται η συλλογή αντιμηνσίων της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου, ως συμβολή τόσο στο ζήτημα της καταγραφής του κειμηλιακού 
πλούτου της τοπικής Εκκλησίας, όσο και στο θέμα της μελέτης της μορφολογίας και της 
ιστορικής εξέλιξης των αντιμηνσίων και της λειτουργικής τους χρήσης, το οποίο συζητείται 
στη σχετική βιβλιογραφία, και στο οποίο η παρούσα συλλογή και η μελέτη της πολλά μπορεί 
να προσφέρει. 

 
1337. «Καταλόγου σαμιακών χειρογράφων συνέχεια», Δελτίο 

Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 158-160. 
 
Περίληψη: Με τα χειρόγραφα της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου έχουν ασχοληθεί κατά το 
παρελθόν διάφοροι ερευνητές. Παραλλήλως, συνεχίστηκε η έρευνα σε μονές, ναούς και 
ιδιωτικές συλλογές του νησιού, και η δημοσίευση κατά καιρούς καταλόγων των ευρημάτων, 
ώστε τα νέα αυτά σαμιακά χειρόγραφα να είναι προσιτά από την σχετική επιστημονική 
έρευνα. Η ίδρυση και οργάνωση του «Κέντρου Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών» και της Μητροπολιτικής Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως 
Σάμου και Ικαρίας, έφερε ξανά το ζήτημα στο προσκήνιο. Εδώ παρουσιάζονται νέα 
αποκτήματα της συλλογής αυτής, συνεχίζοντας την αρίθμηση, στα πλαίσια μιας ενιαίας 
συλλογής χειρογράφων της Μητροπολιτικής Βιβλιοθήκης της Σάμου. 

 
1338. «Σαμιακά μνημειακά», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-

2018), σ. 161-162. 
 
Περίληψη: Με αφετηρία τα ερείπια μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής στον κάμπο της 
Χώρας Σάμου, γίνεται προσρομική αναφορά σε ανάλογα ερειπωμένα χριστιανικά μνημεία  
του  νησιού. Το ζήτημα είναι σπουδαίο, και η σημασία του για την μελέτη της ιστορίας της 
Σάμου ζωτική. Πέρα από την παρούσα πρόδρομη ανακοίνωση, σίγουρα η έρευνα πολλά και 
σημαντικά θα έχει να συνεισφέρει στο μέλλον, δεδομένου ότι η μνημειακή τοπογραφία του 
νησιού δεν έχει πλήρως αποτυπωθεί, παρά τις συμβολές ερευνητών όπως ο Gr. Shipley, και η 
έρευνα είναι σε εξέλιξη. 

 
1339. «Εκκλησιαστική ιστορική και λαϊκή παράδοση στα 

Κοντέικα της Σάμου», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 
163-168. 

 
Περίληψη: Η περιοχή των Κοντεΐκων, στη δυτική Σάμο, αποτελεί μέρος με έντονη 
χριστιανική ιστορία και μοναστική παράδοση από τα μεταβυζαντινά χρόνια, όπως μαρτυρούν 
αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Ιστορία και παράδοση που συμπορεύονται με την 
γενικότερη πορεία του μοναχισμού και του χριστιανισμού στη Σάμο, στο πλαίσιο των οποίων 
πρέπει να ενταχθεί. Τα μοναστικά  αυτά ιδρύματα αποτελούν μαζί με τους ενοριακούς ναούς, 
τα παρεκκλήσια και τα ξωκλήσια, τα κύρια σεβάσματα της  χριστιανικής ορθόδοξης λατρείας 
των κατοίκων, αλλά και σημεία ενδεικτικά για την ελληνορθόδοξη παράδοσή τους. 

 
1340. «Η Υδρούσα της Σάμου και η ελληνορθόδοξη παράδοσή 

της», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 169-174. 
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Περίληψη: Η περιοχή της Υδρούσας, στη δυτική Σάμο, αποτελεί μέρος με έντονη 
χριστιανική ιστορία και μοναστική παράδοση από τα μεταβυζαντινά χρόνια, όπως μαρτυρούν 
αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Ιστορία και παράδοση που συμπορεύονται με την 
γενικότερη πορεία του χριστιανισμού στη Σάμο, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να ενταχθεί, 
καθώς τα κάθε είδους ορθόδοξα χριστιανικά προσκυνήματα των κατοίκων αποτελούν μαζί 
με τους ενοριακούς ναούς, τα παρεκκλήσια και τα ξωκλήσια, τα κύρια σεβάσματα της  
χριστιανικής ορθόδοξης λατρείας των Σαμίων, αλλά και σημεία ενδεικτικά για την 
ελληνορθόδοξη παράδοσή τους. 

 
1341. «Κατάλογος χειρογράφων της Ιεράς Μονής Τιμίου 

Σταυρού Σάμου από τον Μηνά Μηνωΐδη», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 55-61 [σε συνεργασία με τον Παν. 
Τζουμέρκα]. 

 
Περίληψη: Με τα χειρόγραφα της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου έχουν ασχοληθεί κατά το 
παρελθόν οι Οδ. Λαμψίδης, Ιω. Αναστασίου,  ο οποίος καταλογογράφησε 109 χειρόγραφα, 
προερχόμενα από τις μονές της Σάμου και ο Αγ. Τσελίκας συνέχισε τον κατάλογο. 
Παραλλήλως, συνεχίστηκε η έρευνα σε μονές, ναούς και ιδιωτικές συλλογές του νησιού, και 
η δημοσίευση κατά καιρούς καταλόγων των ευρημάτων, ώστε τα νέα αυτά σαμιακά 
χειρόγραφα να είναι προσιτά από την σχετική επιστημονική έρευνα. Εδώ εκδίδεται και 
σχολιάζεται παλαιός κατάλογος χειρογράφων της Μονής Τιμίου Σταυρού Σάμου, που έχει 
συνταχθεί τον 19ο αιώνα, πριν αρχίσει η συστηματική μελέτη και καταλογογράφηση των 
σαμιακών κωδίκων. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 

1342. «Το αρχείο του Ιερού Ναού αγίου Ιωάννου Προδρόμου 
Λέκκας Σάμου», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 97-131 
[σε συνεργασία με τον Παν. Τζουμέρκα]. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται αναλυτικά το αρχείο του ναού, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά 
έγγραφα, κυρίως της περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας, σχετικά όχι μόνο με το ναό, αλλά 
και με τη γενικότερη ιστορία του νησιού κατά την κρίσιμη αυτή ιστορική περίοδο. Τα 
έγγραφα καταλογογραφούνται και παρέχεται σύντομη περίληψη και εξίσου σύντομος 
υποσελίδιος σχολιασμός τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε το αρχειακό αυτό υλικό 
να καταστεί προσβάσιμο στους ερευνητές, δεδομένου ότι περιλαμβάνει πολλές και 
σημαντικές πληροφορίες για την υπό οθωμανική κυριαρχία Σάμο, τα πρόσωπα, την κοινωνία 
και τους θεσμούς της. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Γ. Δ. Κόκκας, «Ιστορικά της Λέκκας και της εκκλησίας του χωριού», Άνεμος της Λέκκας 62 
(2018), σ. 9-11. 

 
1343. «Λαογραφική Βιβλιογραφία της Σάμου Θ. Συμβολή ένατη», 

Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 201-257. 
  

Περίληψη: Πρόκειται για συμβολή στη σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία, όπου 
αναφέρεται και το ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, πανεπιστημιακών αρχείων και 
ερευνητικών κέντρων, που προέρχεται από τη Σάμο. Τα βιβλιογραφικά λήμματα 
συνοδεύονται από θεματολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε να μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν από της ερευνητές, ενώ έχουν αποδελτιωθεί συστηματικά και οι 
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λαογραφικές αναφορές του τοπικού τύπου. Η συγκέντρωση της λαογραφικής βιβλιογραφίας 
του νησιού συνεχίζεται, ώστε η προσπάθεια αυτή να συμπληρωθεί με νεότερες προσθήκες 
και αναφορές, για να αποτελέσουν οι βιβλιογραφίες αυτές βασικό επιστημονικό εργαλείο του 
λαογράφου που θα θελήσει να ασχοληθεί με ζητήματα σαμιακής λαογραφίας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 

1344. «Τα σχετικά με την εκκλησιαστική ιστορία της Σάμου 
έγγραφα των ΓΑΚ Σάμου. Οφειλόμενη απάντηση», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 199-200. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στα σχετικά με τα εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος έγγραφα των 
ΓΑΚ – Αρχείων Σάμου. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στο αρχειακό υλικό που αφορά την 
ιστορία της Εκκλησίας της Σάμου και φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Σάμου, την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μελετήθηκε, ως 
απάντηση σε σχετική κριτική, ώστε να διευκρινιστούν τα σχετικά με την οργάνωση, την 
ιστορία, την εξέλιξη και τη μελλοντική πορεία της έρευνας για την εκκλησιαστική ιστορία 
και παράδοση του νησιού. 

 
1345. «Λαϊκή λατρεία του Ναξιώτη νεοφανούς αγίου Νικολάου 

του Πλανά. Συμβολή στην έρευνα της νεωτερικής ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Βασίλ. 
Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου 
Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» 
(Απεράθου Νάξου, 31 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2013). Αθήνα 
2017, εκδ. Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σ. 439-447. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή παρακολουθούμε τις διαδικασίες δόμησης της λαϊκής λατρείας 
νεοφανών αγίων με βάση το παράδειγμα ενός Ναξιώτη αγίου, του Νικολάου Πλανά, ενός 
έγγαμου ιερέα που έδρασε στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας, όπου και εκοιμήθη στις 2 
Μαρτίου 1932. Σήμερα αποτελεί άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και η δόμηση της λαϊκής 
λατρείας του βρίσκεται, εν εξελίξει, ανάμεσα στο ναό του αγίου Ιωάννη της Βουλιαγμένης, 
όπου ο τάφος και τα λείψανά του, στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Νάξο και σε άλλους τόπους 
όπου η λατρευτική τιμή του διαδίδεται, με βάση τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες κάποιων 
ιερωμένων που τον σέβονται και τον τιμούν. Η περίπτωση αυτή μας δίνει βέβαια την 
ευκαιρία να προβούμε σε ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τη λατρεία των νεοφανών 
αγίων στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό πολιτισμό γενικότερα, ως μια απολύτως ενδεικτική 
περίπτωση μελέτης ορισμένων μορφών της νεωτερικής ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας. 

 
1346. «Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. 

Ιερώνυμος Β΄, ο από Θηβών και Λεβαδείας. Σχεδίασμα για την 
προσωπικότητα, το έργο και την προσφορά του», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης (επιμ.), Πολυχρόνιον. Τιμητικό αφιέρωμα στον 
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερώνυμο Β΄. Κομοτηνή 2017 (εκδ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης), σ. 23-30. 

 
Περίληψη: Πρόκειται για το κείμενο του ‘επαίνου’ (laudation) που εκφωνήθηκε κατά την 
αναγόρευση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου 
Β΄ σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (17 Απριλίου 2016). Αναλύονται οι σπουδές, το 
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εκκλησιαστικό, πνευματικό, επιστημονικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο του, αλλά και τα 
βασικά σημεία της αρχιεπισκοπικής του διακονίας, με τα σύγχρονα ανθρώπινα και κοινωνικά 
προβλήματα, και τη στάση της Εκκλησίας απέναντί τους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί επί 
των ημερών του. Τελικά παρουσιάζονται οι ουσιαστικοί λόγοι που οδήγησαν τη Σχολή και 
το ΔΠΘ να τον τιμήσει με την ύψιστη ακαδημαϊκή τιμή. 

 
1347. «Η εκκλησιαστική ιστορία και η μοναστική παράδοση της 

Θράκης στο ερευνητικό έργο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Πολυχρόνιον. 
Τιμητικό αφιέρωμα στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄. Κομοτηνή 2017 (εκδ. Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης), σ. 57-59. 

 
Περίληψη: Η μελέτη της εκκλησιαστικής ιστορίας και της αντίστοιχης εκκλησιαστικής και 
μοναστικής παράδοσης και προσφοράς αποτελεί όχι ασφαλώς τον μοναδικό, αλλά 
οπωσδήποτε σημαίνοντα και καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της ιστορικής και 
παραδοσιακής καθημερινότητας του Θρακικού Ελληνισμού. Με βάση τις διαπιστώσεις 
αυτές, ήταν επόμενο σημαντικό μέρος της έρευνας σχετικά με την ιστορία και την παράδοση 
της Θράκης, όπως αυτή ασκείται στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, να επικεντρώνεται 
γύρω από την θεματική αυτή. Τόσο η προσωπική έρευνα και συγγραφική παραγωγή των 
μελών του Τμήματος, όσο και αρκετά μαθήματα και του προπτυχιακού, αλλά και του 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που αναφέρεται στην τοπική ιστορία, σχετίζονται με 
την διαχρονική και συγχρονική παρουσία του εκκλησιαστικού έργου και της μοναστικής και 
ελληνορθόδοξης παράδοσης στη μείζονα Θράκη. 
 

1348. «Elite powers and their impact on the Education of the 
Principality of Samos (1834 – 1912)», Menon. Journal of 
Educational Research 4 (2017), σ. 87-99 [σε συνεργασία με την Σοφία 
Ηλιάδου-Τάχου και την Αλ. Ορφανού]. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται οι κρατικές επιδράσεις πάνω στην οργάνωση, το 
περιεχόμενο και τη μορφή της παρεχόμενης στην Ηγεμονία της Σάμου εκπαίδευσης, από την 
εγκαθίδρυση του ηγεμονικού καθεστώτος, το 1834, ως και την ουσιαστική εναρμόνιση της 
εκπαίδευσης με αυτήν  του ελληνικού κράτους, το 1913, στο οποίο ωστόσο το νησί είχε 
ενσωματωθεί το 1912. Ιδιαίτερα εξετάζεται τόσο ο ρόλος των ανωτέρων κοινωνικών τάξεων, 
όσο και εκείνος της Εκκλησίας, στην διαμόρφωση του ηγεμονικού εκπαιδευτικού 
συστήματος. Με βάση αρχειακό και βιβλιογραφικό υλικό εξετάζονται οι παράμετροι του 
ζητήματος, και προτείνονται ερμηνείες και ορισμένα από τα βασικά προβλήματα που 
σχετίζονται με την ιστορία της εκπαίδευσης στην ηγεμονική Σάμο. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 
Αναφορές: Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, «Ο Σάμιος Επίσκοπος Τυρολόης Πορφύριος 
Ζαμπέτης (1701 – 1781) και η Πορφυριάδα Σχολή Καρλοβάσου», Χαριστήριος τόμος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ. Κάρυστος 2018, σ. 112. 
 

1349. «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στην ελληνική 
θρησκευτική λαογραφία», Παρρησία 13 (2017), σ. 8-11. 

 
Περίληψη: Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στις 25 Μαρτίου, συμπίπτει με την 
εθνική επέτειο του εορτασμού της έναρξης της ελληνικής επανάστασης του 1821, και ο 
διφυής αυτός θρησκευτικός και εθνικός εορτασμός έχει βαθύτατα προσδιορίσει τη 
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φυσιογνωμία της εορτής αυτής. Σε πολλούς ελληνικούς τόπους θεωρούσαν την εορτή ως 
ορόσημο για την έναρξη της άνοιξης και τη συνακόλουθη επιστροφή των χελιδονιών, γι’ 
αυτό και η ιδέα του ορίου, της λειτουργίας δηλαδή της εορτής ως χρονικού οροσήμου για την 
έναρξη της ανοιξιάτικης περιόδου, οδήγησε στην παγίωση μιας σειράς αναλόγων 
διαβατήριων τελετουργιών, οι οποίες εξετάζονται στη σύντομη αυτή μελέτη, με την 
παράθεση και της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας. 

 
1350. «Ονόματα σε επωδές, καταδέσμους και μαγικά κείμενα της 

ελληνικής μαγικής παράδοσης», Ονόματα. Revue Onomastique 21 
(2017). Πρακτικά Ημερίδας για την επέτειο της τριακονταετηρίδας 
της Εταιρείας (2010) και Διημερίδας στη μνήμη Γεωργίου Ν. 
Χατζιδάκι (2010). Αφιέρωμα στην ιερή μνήμη του πρ. Προέδρου της 
Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας δρ Χρίστου Οικονομόπουλου, 
παιδοχειρουργού, σ. 63-75. 

 
Περίληψη: Στο σύνολο σχεδόν των κειμένων που αποτελούν τη μαγική παράδοση του 
ελληνικού λαού εμφανίζονται διάφορα ονόματα, που έχουν ενεργή θέση στη δομή των 
εκάστοτε μαγικών συνταγών. Πρόκειται για ονόματα υπερφυσικών όντων, αγγέλων και 
δαιμόνων, που αναφέρονται κατ’ αντιπαράθεση, καθώς οι άνθρωποι πίστευαν ότι αυτοί 
αλληλοεξουδετερώνονταν. Η παράθεση των ονομάτων αυτών είναι κατά ημέρα και ώρα, 
αφού απηχούν την πίστη ότι σε κάθε μέρα και σε κάθε ώρα της κυριαρχούν ένας αγαθός 
άγγελος και ένας πονηρός δαίμονας. Τα ονόματα αυτά αποτελούν αρχαιότατα υπολείμματα, 
δείγματα των προσπαθειών να βάλει ο άνθρωπος τάξη στο κοσμικό χάος και να 
χειραγωγήσει, προς όφελός του, τον αόρατο υπερφυσικό κόσμο. Γι’ αυτό άλλωστε και η 
μελέτη τους έχει ιδιαίτερη αξία για τη συστηματική μελέτη της πανάρχαιας παράδοσης της 
μαγείας και της μαντικής.       

 
1351. «Λαϊκά λατρευτικά της άνοιξης», Εφημέριος 66: 2 (2017), σ. 

42-44. 
 

Περίληψη: Από την πλευρά του ετήσιου λαϊκού εορτολογικού κύκλου, η άνοιξη αποτελεί 
μια οριακή και μεταβατική περίοδο. Το πέρασμα από την αφορία του χειμώνα στην 
ανοιξιάτικη βλάστηση, σημαδεύεται από μια σειρά εθίμων, τα οποία κατά κανόνα ανήκουν 
στον κύκλο της σποράς και της βλάστησης. Στα ανοιξιάτικα έθιμα κυριαρχούν οι εθιμικές 
χαρές της αποκριάς, αλλά και οι πένθιμες ώρες που αφιερώνονται στους νεκρούς και στις 
ψυχές τους, καθώς κατά τη λαϊκή αντίληψη το χθόνιο είναι ταυτοχρόνως και γονιμικό. Στον 
κύκλο αυτών των αντιλήψεων έχουν την ρίζα τους και οι θρησκευτικοί κύκλοι που 
σχετίζονται με το θάνατο και την ανάσταση. Όσα  εδώ αναφέρονται, καταδεικνύουν πιστεύω 
την άμεση σχέση ανάμεσα στα έθιμα και τον εποχικό χαρακτήρα της τέλεσής τους, μια 
σύνδεση που κυριαρχεί στη λαϊκή λατρευτική ζωή των αγροτοκτηνοτροφικών κοινωνιών. 
 

1352. «Το ερευνητικό και εκδοτικό έργο της ‘Επιτροπής 
Ποντιακών Μελετών’ και η μελέτη της ιστορίας και της 
παράδοσης του Ποντιακού Ελληνισμού», στον τόμο Επιτροπή 
Ποντιακών Μελετών – Στέγη Κειμηλίων του Ελληνισμού του 
Πόντου (επιμ.: Χρ. Γαλανίδης), 1927 – 2017. Ενενήντα χρόνια από 
την ίδρυση της Ε.Π.Μ. Επετειακό λεύκωμα. Αθήνα 2017, σ. 85-101. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή και το ερευνητικό και συγγραφικό έργο της 
«Επιτροπής Ποντιακών Μελετών», η οποία αποτελεί έναν από τους κυριότερους φορείς για 
την προώθηση και ανάπτυξη των ποντιακών σπουδών στην Ελλάδα. Η παρουσίαση γίνεται 
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με κριτικό τρόπο, διαπιστώνονται οι επιμέρους περίοδοι του έργου της Επιτροπής, και 
αναλυτικά παρουσιάζονται οι στόχοι, η μέθοδος αλλά και οι συνεργάτες και οι πρωτεργάτες 
του επιστημονικού αυτού εγχειρήματος. Τέλος, από θεωρητική και μεθοδολογική άποψη, το 
έργο αυτό εντάσσεται τόσο στις ιστορικές συνθήκες που το δημιούργησαν, όσο και στο 
πλαίσιο των τοπικών σπουδών, που αναπτύσσεται με την μορφή της μελέτης της τοπικής 
ιστορίας και της λαογραφίας στον τόπο μας, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Πρόκειται για 
μια ακόμη πλευρά των ελληνικών τοπικών σπουδών, στην οποία όμως εμπλέκονται πέραν 
των επιστημονικών και εθνικοί παράγοντες, δεδομένης της ποντιακής γενοκτονίας και του 
ξεριζωμού των Ποντίων από τις πατρογονικές εστίες του, που επέφερε την προσφυγοποίησή 
τους. 
 
Σημείωση: Πιο σύντομη μορφή της μελέτης έχει δημοσιευθεί με τίτλο «Η ‘Επιτροπή Ποντιακών 
Μελετών’ και οι τοπικές σπουδές στην Ελλάδα», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y 
Neogriegos 37 (2016), σ. 341-355 (βλ. παραπάνω, αρ. 1404). Εδώ το κείμενο δημοσιεύεται 
βελτιωμένο και εμπλουτισμένο με νέα δεδομένα. 
 

1353. «Νησιωτικές πολιτισμικές ταυτότητες ανάμεσα στην 
παράδοση και το νεωτερισμό: όψεις του λογοτεχνικού έργου του Κ. 
Ι. Καλατζή», στον τόμο Ζ. Γαβριηλίδου – Μ. Κωνσταντινίδου – Ν. 
Μαυρέλος – Ιω. Ντεληγιάννης – Ιω. Παπαδοπούλου – Γ. Τσομής 
(επιμ.), Ταυτότητες: γλώσσα και λογοτεχνία. Πρακτικά του Διεθνούς 
Συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελλγνικής 
Φιλολογίας του ΔΠΘ, Κομοτηνή – Identities: Language and 
Literature. Proceedings of the International Conference on the 
occasion of the 20th anniversary of the Department of Greek of D. U. 
TH. 1. Κομοτηνή / Komotini 2017, εκδ. Σαΐτα, σελ. 526-543 
[ηλεκτρονική έκδοση]. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή προσπαθούμε να σκιαγραφήσουμε και να εξετάσουμε την 
προβολή της σύγχρονης σαμιακής πολιτισμικής ταυτότητας στο πεζογραφικό έργο του 
λογοτέχνη Κώστα Ι. Καλατζή (1927-2013). Και μάλιστα, την επικέντρωση της ουσίας αυτής 
της ταυτότητας στη σύγκρουση ανάμεσα στην παράδοση και το νεωτερισμό, στην πρόοδο 
και στην καθεστυκηία τάξη των πραγμάτων, κοντολογίς ανάμεσα στο παλιό και στο 
καινούργιο, όπως την περιέγραψε και την παρουσίασε ο Καλατζής σε ορισμένα από τα 
αντιπροσωπευτικότερα κείμενά του. Πρόκειται για ταυτότητες που συχνά προβάλλονται ή 
αποτυπώνονται και σε λογοτεχνικά έργα, ιδιαίτερα μάλιστα στα κείμενα εκείνα που έχουν 
στενή θεματολογική σχέση με έναν τόπο, ή των οποίων ο συγγραφέας έχει επιλέξει να 
τονίζει την ιδιαίτερη σχέση που νιώθει να τον συνδέει με την ιδιαίτερη πατρίδα του, ή με 
κάποιον άλλο τόπο της προτίμησής του. Με βάση την μελέτη αυτή, καταλήγουμε στο ποια 
ήταν η σύγχρονη σαμιακή πολιτισμική ταυτότητα, όπως ο Καλατζής την βίωνε και την 
αντιλαμβανόταν, και πώς την περιέγραφε και την αξιολογούσε στα κείμενά του, ως μια 
βασική λογοτεχνική αναπαράσταση της σύγχρονής μας πολιτισμικής ταυτότητας της Σάμου. 
 

1354. «Αγιορείτικες θρησκευτικές παραδόσεις περί 
θαυματουργών εικόνων. Συμβολή στη μελέτη της αθωνικής 
λαογραφίας», Τόμος Ιεράς Μονής Σπηλιάς † 1064, σ. 31-56. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται ορισμένες όψεις των παραδόσεων των αθωνικών 
μονών, οι οποίες αφορούν θαυματουργές και περίπυστες εικόνες που θησαυρίζονται στα 
αγιορείτικα μοναστήρια, με βάση τη βιβλιογραφία, κυρίως δε πρόσφατο έργο για τις 
θαυματουργές εικόνες στα αθωνικά μοναστήρια, στο οποίο, πλην των αρχαιολογικών και 
ιστορικών δεδομένων των συγκεκριμένων εικονισμάτων, αποτυπώνονται επίσης και 
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πληροφορίες για τα θαύματα, την προέλευση και την υπερφυσική δράση τους ανά τους 
αιώνες. Πρόκειται για πληροφορίες που έχουν εμπνεύσει αναλόγως το λαό, και οι οποίες 
αποτελούν τη βάση για το σχηματισμό αντιστοίχων παραδόσεων και λατρευτικών 
συνηθειών, που προσδιορίζουν την ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. 
 

1355. «Η λέπρα στη Σάμο: από την παραδοσιακή ιατρική στην 
επιστημονική αντιμετώπιση», στον τόμο Κυρ. Χρυσού-Καρατζά 
(επιμ.), Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες. 
Πρακτικά συνεδρίου (Αθήνα, 7 - 11 Μαρτίου 2012 / Κέντρο Ερεύνης 
Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών – Ιστορικό και 
Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής 
Τράπεζας) 2. Αθήνα 2018, έκδ. Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον 
Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας αρ. 33, σ. 379-399. 

 
Περίληψη:  Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζουμε την αντιμετώπιση της λέπρας τόσο στην 
προεπιστημονική όσο και στην πρωτοεπιστημονική φάση της ελληνικής ιατρικής, μέχρι 
δηλαδή την ανακάλυψη και ανάπτυξη αποτελεσματικών φαρμακευτικών μέσων για την 
αντιμετώπιση και ίαση των συμπτωμάτων και των αιτίων της νόσου. Αυτό επιχειρείται με 
βάση το παράδειγμα της Σάμου, όπου υπήρχαν αρκετά κρούσματα, ιδίως κατά τους 18ο, 19ο 
και στο πρώτο μισό του 20ού αι. Έτσι, στην παρούσα μελέτη το ερευνητικό ενδιαφέρον 
εστιάζεται στο πέρασμα από την διαχείριση των λεπρών στην παραδοσιακή ιατρική της 
Σάμου στην επιστημονική ιατρική πράξη και πρακτική. Πέρασμα που δεν έγινε αυτομάτως, 
αλλά σχετίζεται με την ίδρυση και λειτουργία στο νησί ενός από τα πιο μεγάλα και 
οργανωμένα Λεπροκομεία του ελληνικού νησιωτικού χώρου. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1356. «Ο Σάμιος ξυλογλύπτης Στέλιος Γιαννάκης και το έργο 

του», International Symposium in Honour of Emeritus Professor 
George Velenis / Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο προς τιμήν του 
ομότιμου καθηγητή Γεωργίου Βελένη (Thessaloniki / Θεσσαλονίκη, 
4-7 Οκτωβρίου 2017). Abstracts / Περιλήψεις ανακοινώσεων. 
Thessaloniki / Θεσσαλονίκη 2017, σ. 85-86 [σε συνεργασία με τον Γ. 
Τσιγάρα]. 

 
Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζεται η ζωή και το έργο ενός άγνωστου μέχρι τώρα 
Σάμιου ξυλογλύπτη του 20ού αιώνα, ο οποίος καταγόμενος από τους Σπαθαραίους της 
Σάμου έδρασε καλλιτεχνικά κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και μάλιστα στο χώρο της 
εκκλησιαστικής τέχνης, κατασκευάζοντας και σκαλίζοντας τέμπλα, παγκάρια, άμφωνες κ.λπ. 
έργα που ανήκουν στην επίπλωση και στον εξοπλισμό ενός ναού. Μελετώνται οι τεχνικές, οι 
διακοσμητικές μορφές και τα σχέδια που χρησιμοποίησε, και τα οποία έχουν ρίζες στην 
διαχρονική παράδοσης της ορθόδοξης τέχνης, και εξετάζεται το έργο του συνολικά, με βάση 
τις σχετικές μαρτυρίες και τα ίδια τα προϊόντα της τέχνης του. 

 
1357. «Фолклористика грчких улица - The Folkloristics of 

Greek Streets», στον τόμο Гордана Благојевић (επιμ.),  
Уметничке праксе и градска шеталишта. Кнез Михаилова vs. 
шеталиште Дионисија Ареопагита у Атини / Art practices and 
urban promenades Belgrade’s Knez Mihailova Street vs. Dionysius 
the Areopagite Promenade in Athens, Београд / Belgrade 2017, έκδ. 
Етнографски институт САНУ, σ. 17-18. 
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             Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή καταδεινύεται ότι οι δρόμοι αποτελούν βασικούς άξονες 

μιας πόλης, κύριες ορίζουσες του οικιστικού ιστού της, τόπους επικοινωνίας και 
πολιτισμικής έκφρασης, βασικά σημεία του τρόπου οργάνωσης και βίωσης του αστικού 
τοπίου. Η σύγχρονη λαογραφική έρευνα, και μάλιστα η κατεύθυνση τηςς «αστικής 
λαογραφίας», έχει στρέψει το ενδιαφέρον τους και στο ζήτημα της λαογραφικής σημασίας 
των δρόμων, και μάλιστα των κεντρικών, των αστικών κέντρων. Και τούτο επειδή οι 
κεντρικοί αυτοί δρόμοι, καθώς υποδέχονται και εξυπηρετούν αρκετούς κατοίκους, ξεπερνούν 
την απλή επικοινωνιακή, την καθαρά χρηστική δηλαδή, σημασία τους, και με την διάρθρωση 
και τη σημασιοδότησή τους, αποτελούν συχνά δείκτες της οργανωμένης παραδοσιακής 
καθημερινότητας των πόλεών τους. 
 

1358. «Στοιχεία του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού στα έργα 
Νεοελλήνων λογοτεχνών», Νέα Εστία 181: 1874 (2017). Αφιέρωμα: 
Η μικρή και η μεγάλη φόρμα στη λογοτεχνία, σ. 654-661 [σε 
συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-Μπιζούμη]. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή υποστηρίζεται ότι η αποδελτίωση και σύνθεση πληροφοριών 
από τα έργα ενός και μόνο λογοτέχνη δεν συνιστά επιστημονικό λαογραφικό έργο, 
δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο εμφανίζονται τέτοιες μελέτες, που 
διεκδικούν το κύρος της επιστημονικής λαογραφικής πραγματείας, ενώ στην πραγματικότητα 
αποτελούν δοκίμια ή μελετήματα νεοελληνικής φιλολογίας. Η λαογραφική μελέτη 
παρόμοιων ζητημάτων σχετικών με τον παραδοσιακό και το λαϊκό πολιτισμό, είτε στην 
προβιομηχανική και αγροτοκτηνοτροφική, είτε στη νεωτερική και αστική εκδοχή του, 
απαιτεί την χρήση συγκεκριμένης μεθοδολογίας, ώστε να συγκεντρώνει τα εχέγγυα μιας 
επιστημονικής πραγμάτευσης του ζητήματος. Το ξεκαθάρισμα των βασικών αυτών αρχών 
ίσως οδηγήσει σε μια νέα αντιμετώπιση του ζητήματος, και μάλιστα σε εποχή κατά την 
οποία η αυστηρή μεθοδολογία και η ανάλογη χρήση των θεωρητικών εργαλείων αποτελούν 
βάσεις για την συστηματική οργάνωση των λαογραφικών σπουδών. 

 
1359. «Λαογραφικά προαυλίων αθηναϊκών ναών», στον τόμο Σ. 

Γ. Φιλιππότης (εκδ.), Αθηναϊκό Ημερολόγιο 29 (2018), σ. 57-63. 
 

            Περίληψη: Το προαύλιο του ναού αποτελεί χώρο με ιδιαίτερη σημασία στον ελληνικό 
παραδοσιακό πολιτισμό, δεδομένου ότι φιλοξενεί πολλές και διαφορετικές λειτουργίες: 
θρησκευτικές, τελετουργικές, κοινωνικές, οικονομικές, ψυχαγωγικές κ.λπ. Στα αστικά 
πλαίσια, διατηρούνται πολλές από τις λειτουργικότητες αυτές, το σύνολο όμως της χρήσης 
του προαυλίου μετασχηματίζεται και ανασημασιοδοτείται, όπως άλλωστε συμβαίνει με 
πολλά στοιχεία της παλαιότερης λαϊκής παράδοσης. Με την δράση των διαδικασιών της 
εκκοσμίκευσης και της αποϊεροποίησης, τα προαύλια των σύγχρονών μας αστικών ενοριών 
έχουν αποκτήσει μια νέα χρήση, της οποίας τα βασικά σημεία εξετάζουμε εδώ, με βάση τα 
παραδείγματα ορισμένων αθηναϊκών ενοριών ναών, που βρίσκονται στους δήμους 
Περιστερίου και Γαλατσίου του λεκανοπεδίου Αττικής. 

 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Γλινάδο της Νάξου. Ψηφίδες 
από την ιστορία και τη λαογραφία του. Θεσσαλονίκη 2018, σ. 128. 
 

1360. «Εφημεριακός κλήρος της Σάμου και ηγεμονικό καθεστώς: 
η περίπτωση του ιερέα Γεωργίου Καραθανάση (τέλη 19ου – αρχές 
20ού αιώνα)», στον τόμο Στρ. Φιλιππότης (επιμ.), Ημερολόγιο του 
Αρχιπελάγους 20 (2018). Αθήνα 2018, σ. 107-113. 
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Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται μια χαρακτηριστική περίπτωση περιπετειών ενός 
ιερέα της ηγεμονικής Σάμου, με βάση το αρχειακό υλικό του Ηγεμονικού Διοικητικού 
Γραφείου και συγκεκριμένα ορισμένες αναφορές της αρχειακής σειράς 5/5, η οποία 
περιλαμβάνει τα σχετικά με την Εκκλησία της Σάμου ηγεμονικά έγγραφα. Πρόκειται για την 
περίπτωση του ιερέα Γεωργίου Καραθανάση, εφημερίου του ναού της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Τηγανίου, και για τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του από τον Δήμαρχο 
Πυθαγορείου. Από την μελέτη προκύπτει ότι είναι πολύ πιθανό οι κατηγορίες εναντίον του 
ιερέα του Τηγανίου Γεωργίου Καραθανάση να εντασσόταν στο κλίμα του πολιτικού 
ανταγωνισμού της εποχής, αποτελώντας μια ακόμη περιπέτεια του δημόσιου βίου της 
πολυτάραχης Ηγεμονίας της Σάμου.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και σε πιο συνεπτυγμένη μορφή, με τον τίτλο «Οι περιπέτειες του 
ιερέα Πυθαγορείου Γεωργίου Καραθανάση», Το Τηγάνι 23 (2017), σ. 56-63 (βλ. παραπάνω αρ. 
1465). 
 

1361. «Ελληνική λαϊκή λειτουργική ζωή και νεωτερικές 
αναπροσαρμογές», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y 
Neogriegos 39 (2018), σ. 265-280. 
 

Περίληψη: Στο αστικό λατρευτικό περιβάλλον της εποχής μας δημιουργούνται μια σειρά 
από νεωτερικά θρησκευτικά έθιμα, τα οποία και προσδιορίζουν τη σύγχρονή μας αστική 
θρησκευτικότητα. Ορισμένες από τις πλέον χαρακτηριστικές μορφές αυτών των εθίμων 
εξετάζουμε στη συνέχεια, που σχετίζονται με τα πολυαρχιερατικά συλλείτουργα και το 
τυπικό των πατριαρχικών επισκέψεων. Η επισήμανση και μελέτη τους, πέρα από τις 
πολιτισμικές παρουσιάζει και ποιμαντικές διαστάσεις, δεδομένου ότι αποτελούν 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις εθιμοταξιών και τελετουργιών που καθημερινά αντιμετωπίζουν 
οι ιερείς, οι οποίοι κάποτε συμβάλλουν καθοριστικά στο σχηματισμό και στην καθιέρωσή 
τους. Γι’ αυτό και η μελέτη τους παρουσιάζει ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό 
ενδιαφέρον, δεδομένου ότι αποτελούν εκφράσεις σύγχρονες παλαιών ανθρώπινων 
συναισθημάτων και επιδιώξεων. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1362. «Επτανήσιοι στη Σάμο (18ος – 19ος αι.)», Κερκυραϊκά 

Χρονικά 12 (2018). Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα, 30 
Απριλίου – 4 Μαΐου 2014). Τα Πρακτικά. Μέρος Ε΄: Μουσική – 
Γλώσσα – Πολιτιστική παράδοση – Επτανησιακή διασπορά. Επιμ.: 
Δημ. Κονιδάρης, σ. 507-517. 
 

Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η παρουσία Επτανησίων, κυρίως από την 
Κεφαλληνία και τη Ζάκυνθο, και δευτερευόντως από την Κέρκυρα και τα Κύθηρα, στη 
Σάμο, κατά τον 18ο και 19ο αι. Η χαρτογράφηση της παρουσίας αυτής γίνεται μέσω 
βιβλιογραφικών και αρχειακών αναφορών, αλλά δεδομένων επιτόπιων ερευνών και 
καταγραφών, όπου αποτυπώνονται τα σχετικά στοιχεία. Πρόκειται κυρίως για εμπόρους, 
ορισμένοι από αυτούς ανέλαβαν τα προξενεία των μεγάλων Δυνάμεων της εποχής και 
συνέβαλλαν καθοριστικά στην πνευματική και οικονομική ανάπτυξη της Σάμου. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί σε εκτενέστερη μορφή, με περισσότερα στοιχεία και με 
μεγαλύτερη βάση πληροφοριών, με τον τίτλο «Η επτανησιακή παρουσία στη Σάμο κατά τον 18ο 
και 19ο αι.», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 36 (2015), σ. 193-206 (βλ. 
παραπάνω, αρ. 1167). 
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1363. «Λαϊκά λατρευτικά της συγκομιδής», Παρρησία 16 (2017), 
σ. 5-9. 
 

Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται λαϊκές τελετουργικές πρακτικές, οι οποίες 
σχετίζονται με την συγκομιδή των καρπών, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και στις αρχές 
του φθινοπώρου. Οι τελετουργίες αυτές, ως εθιμικές διαδικασίες και πρακτικές εδράζονται 
στην πανάρχαιη αντίληψη για την ιερότητα των σιτηρών, η οποία βεβαίως έχει προέλθει από 
την πρωταρχικότητά τους ως ειδών της αναγκαίας για την επιβίωση του ανθρώπου 
διατροφής, αλλά και από την παλαιότητα της καλλιέργειάς τους, ήδη από τα πρώτα χρόνια 
που ο άνθρωπος άρχισε να εγκαθίσταται μονίμως, να γίνεται τροφοπαραγωγός και να 
αναπτύσσει περίπλοκες πολιτιστικές δομές. Εδράζονται επίσης σε αντιλήψεις για τις απαρχές 
προς το θείον και για τη σύνδεση της λατρείας με την γεωργική παραγωγή, στα πλαίσια μιας 
εποχικής αντίληψης για την οργάνωση της θρησκευτικής γενικότερα και της εθιμικής 
ειδικότερα ζωής. 

 
1364. «Στοιχεία σαμιακής λαϊκής θρησκευτικότητας από το 

Παλαιόκαστρο στο έργο της Μ. Αρέλη», Απόπλους 73-74 (2027), σ. 
138-147. 
 

Περίληψη: Με βάση αυτές τις βασικές θεωρητικές παραδοχές για την αναπαράσταση 
στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού σε λογοτεχνικά και αυτοβιογραφικά έργα, εξετάζονται εδώ 
στοιχεία της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς των Σαμίων, όπως αυτά 
αποτυπώνονται σε αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα που έγραψε και δημοσίευσε η Μαρία 
Αρέλη. Πρόκειται για ένα ρέον αφήγημα, καλογραμμένο και ταυτοχρόνως πυκνό, που έχει τη 
μορφή παράθεσης προσωπικών αναμνήσεων, οι οποίες αναμφίβολα στηρίζονται σε 
βιωματικό υλικό. Χρόνος συγγραφής το διάστημα από τις μεσοπολεμικές ως τις 
μεταπολεμικές δεκαετίες του 20ού αιώνα, και τόπος το χωριό ενός νησιού, που αν και δεν 
κατονομάζεται εύκολα ο αναγνώστης μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται για το 
Παλαιόκαστρο της Σάμου 

 
1365. «Θαυματουργές εικόνες στη Χώρα της Σάμου. Λαογραφικά 

σχόλια στον τελετουργικό χειρισμό του υπερφυσικού», Παρνασσός 
55 (2013-2014), σ. 48-68. 
 

Περίληψη: Οι θαυματουργές εικόνες και η λατρεία τους, εκκλησιαστική και λαϊκή, 
αποτελούν μια ζωντανή πραγματικότητα για την Ορθοδοξία, με απώτερη βυζαντινή 
καταγωγή. Μεγάλο μέρος της λαϊκής θρησκευτικότητας και των αντίστοιχων λατρευτικών, 
εθιμικών και τελετουργικών πρακτικών της, σχετίζεται με την τιμή των εικόνων. Στην 
μελέτη αυτή εξετάζεται η παράδοση και η τελετουργική πρακτική που σχετίζεται με 
θαυματουργές εικόνες στη Χώρα της Σάμου, και η οποία είναι ως και τις μέρες μας ζωντανή 
στην λαϊκή θρησκευτικότητα των κατοίκων του χωριού. Η εικονολατρία στη Χώρα άπτεται 
της ιδιωτικής και οικογενειακής θρησκευτικότητας, και είναι ιδιαιτέρως σημαντική, γι’ αυτό 
και μας απασχολεί εδώ. Πρόκειται για μια εκδήλωση της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς των κατοίκων, η οποία σχετίζεται με την ατομική και κοινωνική οικείωση του 
θείου, αλλά και με τις πρακτικές του τελετουργικού χειρισμού του υπερφυσικού. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1366. «Διεπιστημονικές διαδρομές από το παρόν στο παρελθόν. 

Εισαγωγικό σημείωμα», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Τσιγάρας 
– Ελπ. Βόγλη (επιμ.), Διεπιστημονικές διαδρομές από το παρόν στο 
παρελθόν. Αφιερωματικός τόμος για τα 25 χρόνια του Τμήματος 
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Ιστορίας και Εθνολογίας / An Interdisciplinary Journey from the 
Present to the Past. Twenty-fifth anniversary volume of the 
Department of History and Ethnology. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 
2017 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. 
Σταμούλη), σ. 11-15 [σε συνεργασία με τους Γ. Τσιγάρα και Ελπ. 
Βόγλη]. 
 

Περίληψη: Στο κείμενο αυτό εξετάζονται οι θεωρητικές παραδοχές και οι μεθοδολογικές 
αρχές που υπήρξαν βάση της συγκρότησης του συγκεκριμένου τόμου, ο οποίος εξ αρχής 
σχεδιάστηκε ως ένας φαντασιακός επιστημονικής διάλογος μεταξύ ιστορικών και 
ανθρωπολογικών, φυδικών και θεωρητικών επιστημών, όπως αυτές θεραπεύονται στο Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, με την ευκαιρία των εικοσιπέντε χρόνων λειτουργίας του 
οποίου συγκροτήθηκε και εκδόθηκε. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζονται και οι βασικές 
αρχές της επιστημονικής φυσιογνωμίας και της ακαδημαϊκής ταυτότητας του συγκεκριμένου 
Τμήματος. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1367. «Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ (1990 – 2016): 

εικοσιπέντε χρόνια λειτουργίας και προσφοράς», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Γ. Τσιγάρας – Ελπ. Βόγλη (επιμ.), Διεπιστημονικές 
διαδρομές από το παρόν στο παρελθόν. Αφιερωματικός τόμος για τα 
25 χρόνια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας / An 
Interdisciplinary Journey from the Present to the Past. Twenty-fifth 
anniversary volume of the Department of History and Ethnology. 
Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2017 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - εκδ. 
οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 17-26. 
 

Περίληψη: Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του ΔΠΘ, ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-
1992. Το ΤΙΕ αποτελεί περίπτωση συνδυασμού θεωρητικών και φυσικών επιστημών, στα 
πλαίσια μιας πολυεπιστημονικής και διεπιστημονικής προσέγγισης του ανθρώπου, της 
ιστορίας και του πολιτισμού του. Με την ίδρυση και λειτουργία του έγινε προσπάθεια να 
γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα στις ιστορικές και τις κοινωνικές επιστήμες, αλλά και 
μεταξύ των διαφότων ανθρωπολογικών κλάδων. Εδώ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
εικοσιπέντε χρόνων λειτουργίας, παρουσιάζονται οι σπουδές, οι ερευνητικοί 
προσανατολισμοί, οι διεθνείς συνεργασίες, οι σχέσεις με την τοπική κοινωνία και οι 
προοπτικές του ΤΙΕ, στα πλαίσια των ανάλογων ακαδημαϊκών και επιστημολογικών 
αναζητήσεων, ώστε να διευκρινιστεί η θέση του στο ελληνικό ακαδημαϊκό τοπίο. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1368. «Ο ενδυματολογικός χάρτης του Αιγαίου (μέσα 16ου αιώνα 

– αρχές 20ού): πολιτισμικά δάνεια και τοπικές ιδιοπροσωπίες», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Τσιγάρας – Ελπ. Βόγλη (επιμ.), 
Διεπιστημονικές διαδρομές από το παρόν στο παρελθόν. 
Αφιερωματικός τόμος για τα 25 χρόνια του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας / An Interdisciplinary Journey from the Present to the 
Past. Twenty-fifth anniversary volume of the Department of History 
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and Ethnology. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2017 (εκδ. ΔΠΘ / 
Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας 
και Εθνολογίας - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 29-62 [σε 
συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-Μπιζούμη]. 
 

Περίληψη: Η μελέτη εξετάζει τον ενδυματολογικό χάρτη του Αιγαίου, όπως παρουσιάζεται 
διαμορφωμένος με βάση την τυπολογία των γυναικείων τοπικών νησιωτικών ενδυμασιών 
που έχουν διασωθεί έως τις μέρες μας, όπου κυριαρχούν μορφές και σχήματα που άλλοτε 
υπαινίσσονται τη σχέση τους με τη Δύση και άλλοτε με την Ανατολή. Ωστόσο, δεν λείπουν 
και ενδυματολογικές φόρμες που δηλώνουν τη συνύπαρξη των δύο «κόσμων» στον ίδιο 
ενδυματολογικό τύπο, ή ακόμη, και την παράλληλη παρουσία και χρήση στον ίδιο τόπο 
συνόλων  δυτικότροπων ή με σχήματα οθωμανικού τύπου, που απηχούν βυζαντινά – 
ανατολικά πρότυπα. Τα συγκεκριμένα σχήματα τεκμηριώνουν την επαφή τοπικών και ξένων 
πολιτισμικών στοιχείων και την ανάπλασή τους σε νέες ποικιλότροπες συνθέσεις, 
φανερώνουν δίκτυα επικοινωνίας, ανταλλαγών, σχέσεων και εμπορικών επαφών και 
αποτυπώνουν νοοτροπίες, αισθητικές αντιλήψεις και προτιμήσεις, που δεν εγγράφονται μόνο 
στη σχηματοποίηση των τοπικών ενδυματολογικών μορφών, αλλά και στην οργάνωση του 
χώρου, στην αρχιτεκτονική και στην οικοσκευή, υποδεικνύοντας την ανάγκη ολιστικών 
προσεγγίσεων.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1369. «Αρχαιότητα, λαϊκός πολιτισμός και διαφωτισμός: από τον 

Δημητράκη Καταρτζή στους Δημητριείς Δανιήλ Φιλιππίδη και 
Γρηγόριο Κωνσταντά», Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας 
«Νεοελληνικός Διαφωτισμός: όψεις, τομές, διερευνήσεις» (Αθήνα, 22 
Μαΐου 2017), Αθήνα 2018, έκδ. Ίδρυμα Παιδαγωγικών Μελετών 
και Εφαρμογών, σ. 88-100. 

 
Περίληψη: Η μελέτη εξετάζει τις σχέσεις του κύκλου του Δημητράκη Καταρτζή στο 
Βουκουρέστι, όσο και των δύο Δημητριέων, του Δανιήλ Φιλιππίδη και του Γρηγορίου 
Κωνσταντά, με τις απαρχές του ενδιαφέροντος των Ελλήνων λογίων για τον πολιτισμό, τη 
γλώσσα και τις εκδηλώσεις της παραδοσιακής καθημερινότητας του λαού. Ενός 
ενδιαφέροντος στηριγμένου όχι στα ιδεολογήματα της πολιτισμικής και εθνικής συνέχειας 
και η επίδραση του νεοκλασικισμού, αλλά στη γλώσσα του λαού και στην προσπάθεια 
προσέγγισης και καταγραφής του σύγχρονού τους ελληνικού λαού και του πολιτισμού του. 
Την παραγνωρισμένη αυτή πτυχή του έργου των Νεοελλήνων Διαφωτιστών έφερε στο φως η 
νεότερη επιστημονική έρευνα. Και συναιρούνται σε αυτήν πολλές παραγωγικές πνευματικές 
δυνάμεις του Γένους, και φυσικά η Εκκλησία, της οποίας οι σχέσεις με τον Διαφωτισμό στο 
σύνολό τους χρειάζονται ριζική μελέτη και αναθεώρηση, καθώς όπως δείχνουν οι έρευνες 
νεοτέρων ερευνητών δεν ήταν τόσο αντιθετικές και συγκρουσιακές, όπως συνήθως 
παρουσιάζονται. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1370. «Religious Traditions of Mount Athos on Miraculous Icons 

of Panagia (The Mother of God)», Balkan Studies 52 (2017), σ. 139-
149 [σε συνεργασία με το Νίκο Ροδοσθένους]. 
 

Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται παραδόσεις μονών του Αγίου Όρους, οι οποίες 
αφορούν θαυματουργές και περίπυστες εικόνες της Παναγίας που θησαυρίζονται εκεί, με 
βάση τη βιβλιογραφία, κυρίως δε πρόσφατο έργο για τις θαυματουργές εικόνες στα αθωνικά 
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μοναστήρια, στο οποίο, πλην των αρχαιολογικών και ιστορικών δεδομένων των 
συγκεκριμένων εικονισμάτων, αποτυπώνονται επίσης και πληροφορίες για τα θαύματα, την 
προέλευση και την υπερφυσική δράση τους ανά τους αιώνες. Πρόκειται για πληροφορίες που 
έχουν εμπνεύσει αναλόγως το λαό, και οι οποίες αποτελούν τη βάση για το σχηματισμό 
αντιστοίχων παραδόσεων και λατρευτικών συνηθειών, που προσδιορίζουν την ελληνική 
λαϊκή θρησκευτικότητα, όπου συμφύρονται πίστεις, αντιλήψεις, δοξασίες, αφηγηματικά 
μοτίβα και στοιχεία θρησκευτικών πίστεων και τελετουργιών, καθιστώντας τις ένα πολύ 
ενδιαφέρον κομμάτι της θρησκευτικής λαογραφίας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 

1371. «Folkloristics of Streets in Athens and Greek ‘Urban 
Folklore’», Papers in Ethnology ans Anthropology. Journal of the 
Serbian Ethnological and Anthropological Society - Оригинални 
научни рад УДК: Eтнолошко-антрополошке свеске - Etnološko-
antropološke sveske 28 (n.s.) 17 (2017). Art Practices and Urban 
Promenades, σ. 15-24. 
 

            Περίληψη: Οι δρόμοι αποτελούν βασικούς άξονες μιας πόλης, κύριες ορίζουσες του 
οικιστικού ιστού της, τόπους επικοινωνίας και πολιτισμικής έκφρασης, βασικά σημεία του 
τρόπου οργάνωσης και βίωσης του αστικού τοπίου. Πολλές και ποικίλες είναι οι 
προσεγγίσεις της σημασίας τους για την ιστορία και τον πολιτισμό των ελληνικών αστικών 
κέντρων. Ορισμένες σκέψεις για τη λαογραφική σημασία των δρόμων της Αθήνας  
διατυπώνονται στην μελέτη αυτή. Η λαογραφική μελέτη των αθηναϊκών δρόμων, στα 
πλαίσια της αστικής λαογραφίας, είναι  μια διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη, που δεν μπορούμε 
ακόμη να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα μορφοποιηθεί στο μέλλον. Γι’ αυτό και 
ενδιαφέρει άμεσα τη σύγχρονη λαογραφία, σύμφωνα με όσα εκθέτονται εδώ, με βάση 
λαογραφικές παρατηρήσεις από την καθημερινή περιδιάβαση στους δρόμους της Αθήνας, με 
το ιστορικό παρελθόν αλλά και το εξαιρετικά ενδιαφέρον πολιτισμικό παρόν τους. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. Επίσης έχει 
δημοσιευθεί ανάλογη μελέτη και σε ελληνική γλώσσα, βλ. παρακάτω αρ. 1522. 

 
1372. «Το αγιορείτικο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και ο 

ζωγράφος Γιάννης Μενεσίδης», στον τόμο Γ. Χ. Τσιγάρας (επιμ.), 
Γιάννης Μενεσίδης, αγιορείτικα σχήματα και χρώματα. Κομοτηνή 
2018, έκδ. Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, σ. 23-27. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο ζωγράφος Γιάννης 
Μενεσίδης παρουσιάζει όψεις, κτίσματα και θέματα των μονών Σταυρονικήτα, Ιβήρων, 
Κωσταμονίτου, Κουτλουμουσίου, Βατοπεδίου, Μεγίστης Λαύρας, Σίμωνος Πέτρας, 
Καρακάλου, Φιλοθέου, Γρηγορίου, Διονυσίου και Ξηροποτάμου. Ασχολείται ακόμη με το 
Πρωτάτο των Καρυών, και με όψεις γενικές του Άθωνος, αλλά και με τα Κατουνάκια, τα 
Καθίσματα της Παναγίας της Πορταΐτισσας και των Αρχαγγέλων της Ιβήρων, την Καλάγρα, 
τις Σκήτες των Ιβήρων και του αγίου Ανδρέα, το χιλανδαρινό κελλί του Γενεσίου της 
Θεοτόκου, τα κελλιά του Μαυρουδά και του αγίου Χαραλάμπους της Ιβήρων, το αγίασμα 
του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, τον Μυλοπόταμο, την Προβάτα. Τέλος ζωγραφίζει και 
αποτυπώνει ελαιώνες, κρήνες, κήπους, γέφυρες, πύργους, δένδρα, αρσανόσπιτα και 
ψαρόσπιτα, αλλά και τη θέα που απολαμβάνει ο προσκυνητής από μονές ή κελλιά. 
 

1373. «Ελληνορθόδοξη παράδοση και νεοελληνική λαϊκή 
καθημερινότητα», Απόστολος Βαρνάβας 79: 1 (2018), σ. 29-40. 
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Περίληψη: Στην μελέτη αυτή αναλύεται η σχέση ανάμεση στην νεοελληνική λαϊκή 
καθημερινότητα και στην ελληνορθόδοξη πολιτισμική ταυτότητα, όπως αυτή βιώνεται στις 
μέρες μας από το λαό. Οι περισσότεροι που χρησιμοποιούν την έννοια αυτή, έχουν κατά νου 
ένα απροσδιόριστο μόρφωμα, το οποίο κατά κανόνα συνδέεται με τη νοσταλγία των 
παιδικών χρόνων, και δεν έχει ουσιαστική σχέση με την έννοια την παράδοση που παράγουν 
και «καταναλώνουν» πολιτισμικά οι ανθρώπινες κοινωνίες, διαχρονικά. Αυτό σημαίνει ότι η 
παράδοση δεν είναι ένα σύνολο ιδεών και συμπεριφορών παγιωμένο και άχρονο, που 
επαναλαμβάνεται αυτούσιο πέρα και έξω από την ιστορική πορεία του ανθρώπου, αλλά 
τουναντίον ότι η παράδοση είναι αφενός μεν ιστορικά καθορισμένη, αφετέρου δε 
μεταβαλλόμενη, με τους δικούς της πάντως ρυθμούς. Η διαδικασία αυτή, που ουσιαστικά 
στρέφεται εναντίον της ποικιλομορφίας της λαϊκής λατρευτικής παράδοσης, αποτελεί μοχλό 
απόσβεσης ειδοποιών διαφορών, άρα τρόπο επιβολής μιας παγκοσμιοποιημένης αντίληψης 
για το περιεχόμενο της λαϊκής θρησκευτικότητας κάθε περιοχής. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1374. «Σχέσεις Σάμου και Κύπρου (τέλη 18ου – 19ος αι.): η 

συμβολή της μονής της Παναγίας του Κύκκου», Επετηρίδα Κέντρου 
Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 12 (2018), σ. 9-22. 
 

Περίληψη: Με βάση αρχειακό υλικό, βιβλιογραφικές πληροφορίες και σωζόμενα σε ναούς 
της Σάμου κειμήλια, ερευνώνται οι σχέσεις της Σάμου με την Κύπρο, από τα τέλη του 18ου 
ως και τον 19ο αι., κυρίως δια της Ιεράς Μονής Κύκκου, και εξετάζεται η ύπαρξη ή μη 
μετοχίου της κυπριακής μονής στο νησί, που παραδίδεται από ορισμένες πηγές, για να 
διαπιστωθεί τελικά ότι τέτοιο μετόχι δεν υπήρξε. Επίσης ανιχνεύεται η διάδοση της λατρείας 
της Παναγίας του Κύκκου, αλλά και του εικονογραφικού της τύπου στη Σάμο, ως μια 
απολύτως χαρακτηριστική περίπτωση επιδράσεων της δράσης της μονής στη λαϊκή σαμιακή 
θρησκευτικότητα και στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων του 
νησιού, καθώς και η παρουσία και η δράση Κυπρίων, κληρικών και λαϊκών στο νησί, στο 
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. 

 
1375. «Κοινωνικότητα και λαϊκή θρησκευτικότητα στον αστικό 

χώρο. Η περίπτωση των συνεστιάσεων των αστικών ενοριών», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 87-88 (2016-2017), σ. 93-111. 
 

Περίληψη: Στον σύγχρονό μας αστικό πολιτισμικό και κοινωνικό χώρο, το φαινόμενο των 
πανηγυρικών –και εν μέρει τελετουργικών –συνεστιάσεων των ενοριών λαμβάνει όλο και 
μεγαλύτερες διαστάσεις, τόσο σε αριθμούς εκδηλώσεων, όσο και σε δυναμικότητα και 
μαζικότητα όσων κάθε φορά συμμετέχουν. Ανάλογες άλλωστε παρατηρήσεις για τον 
σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό στο σύνολό του έχει διατυπώσει η σύγχρονη σχετική διεθνής 
βιβλιογραφία. Για το ανάλογο φαινόμενο των ενοριακών συσσιτίων και τις λαογραφικές 
διαστάσεις του, έχουμε γράψει με άλλη ευκαιρία. Έτσι, στην μελέτη αυτή εξετάζονται από 
την άποψη της θρησκευτικής λαογραφίας οι συνεστιάσεις των αστικών ενοριών, όπως αυτές 
διοργανώνονται και πραγματοποιούνται στα ενοριακά πλαίσια, αλλά και οι ποικίλες εθιμικές 
και τελετουργικές συνιστώσες τους, που τις αναδεικνύουν σε σημαντικό νεωτερικό εθιμικό 
φαινόμενο των ημερών μας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 

1376. «Η μορφή και το λαογραφικό έργο του καθηγητή και 
ακαδημαϊκού Γ. Α. Μέγα σαράντα χρόνια μετά (1976 – 2016)», στον 
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τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο Γεώργιος Α. Μέγας 
και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 χρόνια από την 
εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας (Σάββατο, 2 
Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία 
– Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, 
παράρτημα αρ. 19), σ. 9-22 [σε συνεργασία με τον Γ. Χ. Κούζα]. 
 

Περίληψη: Αναφορά στη ζωή και το έργο του Γ. Α. Μέγα, ο οποίος υπήρξε Διευθυντής του 
Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής της 
Λαογραφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και Ακαδημαϊκός στην έδρα της Λαογραφίας της Ακαδημίας 
Αθηνών. Ο Μέγας υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα για την ανάπτυξη των ελληνικών 
λαογραφικών σπουδών. Κατέλειπε έργο αξιοθαύμαστης μεθοδικότητας και όγκου 
εκπληκτικού, υπήρξε εκδότης των δύο βασικών ελληνικών επιστημονικών περιοδικών, τόσο 
της Επετηρίδας του Λαογραφικού Αρχείου, όσο και της Λαογραφίας, θεμελίωσε τις 
επιστημονικές λαογραφικές σπουδές που είχε ιδρύσει ο δάσκαλός του Ν. Γ. Πολίτης 
εδραιώνοντας και συνεχίζοντας το έργο του, και υπήρξε ο πλέον γνωστός και 
αναγνωρισμένος στο εξωτερικό Έλληνας λαογράφος της γενιάς του. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1377. «Η μελέτη της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας από τον 

Γ. Α. Μέγα», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.), Ο 
Γεώργιος Α. Μέγας και η Ελληνική Λαογραφία. Αφιέρωμα στα 40 
χρόνια από την εκδημία του (1996 – 2016). Πρακτικά Ημερίδας 
(Σάββατο, 2 Απριλίου 2016). Αθήνα 2018 (εκδ. Ελληνική 
Λαογραφική Εταιρεία – Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας, παράρτημα αρ. 19), σ. 187-204. 
 

Περίληψη: Η μελέτη της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας, και μάλιστα όσον αφορά τις 
εθιμικές εκδηλώσεις της, υπήρξε βασικός άξονας του ερευνητικού και συγγραφικού έργου 
του Γ. Α. Μέγα. Εναρμονιζόταν αυτό τόσο με την γενικότερη επιστημονική και 
μεθοδολογική του κατεύθυνση, αφού όλο το έργο του είναι προσανατολισμένο στην μελέτη 
πολιτισμικών συνεχειών με βάση την ιστορικοσυγκριτική μέθοδο του δασκάλου του Ν. Γ. 
Πολίτη, όσο και με την προσωπική του κοσμοθεωρία, δεδομένου ότι ήταν πιστός χριστιανός. 
Αυτήν ακριβώς την πτυχή του έργου του, που είναι βασική για την κατανόηση των 
συνισταμένων και της στοχοθεσίας της όλης ερευνητικής του δράσης, εξετάζει η μελέτη 
αυτή, στο τέλος της οποίας παρατίθεται κατάλογος των σχετικών δημοσιεύσεων του Μέγα 
και των κριτικών που δημοσιεύθηκαν γι’ αυτές από την ελληνική και ξένη ακαδημαϊκή 
κοινότητα. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1378. «Ελευθερόστομοι γλωσσοδέτες της Κρήτης», Κρητική 

Εστία. Περιοδική Έκδοση της Ιστορικής, Λαογραφικής και 
Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης  15 (2014-2018), σ. 219-235. 
 

Περίληψη: Οι γλωσσοδέτες, γνωστοί στην λαογραφική ταξινόμηση και ως 
«καθαρογλωσσήματα», αποτελούν υλικό του ελληνικού έντεχνου λαϊκού λόγου που δεν έχει 
ακόμη μελετηθεί συστηματικά και συγκεντρωτικά. Στη μελέτη αυτή διατυπώνονται 
ορισμένες παρατηρήσεις για κάποιους κρητικούς γλωσσοδέτες, που έχουν καταγραφεί από 
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τον Παύλο Βλαστό. Οι ελευθερόστομοι γλωσσοδέτες της Κρήτης που εξετάζουμε 
εντάσσονται στην παράδοση του ελληνικού άσεμνου και βωμολοχικού έντεχνου λαϊκού 
λόγου, η οποία δεν έχει επαρκώς μέχρι σήμερα μελετηθεί από τη λαογραφία. Ωστόσο, 
αρκετό είναι το υλικό που διασώθηκε σε πρωτογενείς συλλογές λαογραφικού υλικού 
διαφόρων τόπων, και το οποίο έχει πλέον αρχίσει να γίνεται αντικείμενο συστηματικής 
μελέτης. Γι’ αυτό και οι ελευθερόστομοι γλωσσοδέτες της Κρήτης που μελετώνται εδώ 
παρέχουν για τη διατύπωση παρατηρήσεων και διαπιστώσεων που ισχύουν και ευρύτερα, για 
τους ελληνικούς άσεμνους γλωσσοδέτες, στο σύνολό τους. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1379. «St. George in Greek Religious Tradition and Popular 

Religiosity», στον τόμο Gordana Blagojević (επιμ.), The Feast of 
Saint George: Different cultural Contexts and Traditions. Belgrade 
2018 (έκδ. Serbian Ethnological and Anthropological Society – 
Institute of Ethnography / Serbian Academy of Sciences and Arts), 
σ. 27-38. 
 

Περίληψη: Η λαϊκή λατρευτική τιμή του αγίου Γεωργίου, πέρα από την ιστορική του 
υπόσταση, την αγιολογική του ταυτότητα και την πνευματική και εκκλησιαστική του 
σημασία και τιμή, είναι απλωμένη σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Σε ό,τι αφορά την 
ελληνική λαογραφία, η τιμή του είναι ουσιαστικά πανελλήνια, και είναι παρούσα σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη του «ελληνικού κόσμου». Από όσα αναφέρονται στη μελέτη αυτή, 
καθίσταται σαφές ότι ο άγιος Γεώργιος κατέχει εξέχουσα θέση στον ελληνικό εθιμικό ετήσιο 
εορτολογικό κύκλο. Και είναι αυτή η μακραίωνη και ισχυρή λατρευτική παράδοση που 
συντελεί ώστε ναοί, μονές, ξωκλήσια και παρεκκλήσια του να υπάρχουν σε όλους τους 
ελληνικούς τόπους. Πρόκειται λοιπόν για ένα λαοφιλή και λαοπρόβλητο άγιο, που θυμίζει 
πάντα στο λαό την αλκή και τη ρώμη της ετοιμοπόλεμης νιότης, και που συγκινεί με την 
αυθόρμητη προσφορά της ζωής του για την πίστη του στο Χριστό. Γι’ αυτό και οι γιορτές και 
τα πανηγύρια του αποτελούν πάντα για το λαό μας αφορμής πνευματικής ανάτασης, 
κοινωνικής ανασύνδεσης και ψυχαγωγικής ανάπαυλας από την ενίοτε σκληρή και επίμοχθη 
καθημερινότητα. 

 
1380. «Λαογραφικά αθηναϊκών δρόμων», Τα Αθηναϊκά 119 

(2018), σ. 3-9 [ηλεκτρονική έκδοση]. 
 

            Περίληψη: Οι δρόμοι αποτελούν βασικούς άξονες μιας πόλης, κύριες ορίζουσες του 
οικιστικού ιστού της, τόπους επικοινωνίας και πολιτισμικής έκφρασης, βασικά σημεία του 
τρόπου οργάνωσης και βίωσης του αστικού τοπίου. Πολλές και ποικίλες είναι οι 
προσεγγίσεις της σημασίας τους για την ιστορία και τον πολιτισμό των ελληνικών αστικών 
κέντρων. Ορισμένες σκέψεις για τη λαογραφική σημασία των δρόμων της Αθήνας  
διατυπώνονται στην μελέτη αυτή. Η λαογραφική μελέτη των αθηναϊκών δρόμων, στα 
πλαίσια της αστικής λαογραφίας, είναι  μια διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη, που δεν μπορούμε 
ακόμη να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα μορφοποιηθεί στο μέλλον. Γι’ αυτό και 
ενδιαφέρει άμεσα τη σύγχρονη λαογραφία, σύμφωνα με όσα εκθέτονται εδώ, με βάση 
λαογραφικές παρατηρήσεις από την καθημερινή περιδιάβαση στους δρόμους της Αθήνας, με 
το ιστορικό παρελθόν αλλά και το εξαιρετικά ενδιαφέρον πολιτισμικό παρόν τους. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και εκτενέστερη μορφή, με περισσότερη θεωρητική και 
βιβλιογραφική τεκμηρίωση στα αγγλικά, με τον τίτλο «Folkloristics of Streets in Athens and 
Greek ‘Urban Folklore’», Papers in Ethnology ans Anthropology. Journal of the Serbian 
Ethnological and Anthropological Society - Оригинални научни рад УДК: Eтнолошко-
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антрополошке свеске - Etnološko-antropološke sveske 28 (n.s.) 17 (2017). Art Practices and 
Urban Promenades, σ. 15-24, βλ. παραπάνω αρ. 1513. 
. 

1381. «Some Observations on Greek Popular Worship and the 
Traditional Religiosity of the Greek People», Neograeca Bohemica 
18 (2018), σ. 9-25. 
 

Περίληψη: Ο κλάδος της θρησκευτικής λαογραφίας, όπως παρουσιάζεται στη μελέτη αυτή, 
και ο οποίος σχετικά όψιμα άρχισε να καλλιεργείται επιστημονικά και στη χώρα μας, κινείται 
στο μεταίχμιο μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας. Το γεγονός αυτό είναι καθοριστικό 
για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις λαϊκές εκδηλώσεις που μελετά, αλλά και για τη 
θέση που κατέχει στο πλαίσιο της σύγχρονής μας μελέτης του λαϊκού πολιτισμού. Οι 
βασικότερες από αυτές τις πτυχές, που σχετίζονται τόσο με την έννοια και το περιεχόμενο 
της θρησκευτικής λαογραφίας, όσο και με τα επιμέρους περιεχόμενά της, εξετάζονται εδώ 
λεπτομερέστερα, μαζί με τα βασικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εκδηλώσεων της 
ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας, με στόχο να σχηματιστεί το περίγραμμα μελέτης των 
ζητημάτων που σχετίζονται με την θρησκευτική λαογραφία, στο σύνολό της. 
 

1382. «Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στη Σάμο: ανάμεσα στην 
παράδοση και στο νεωτερισμό», στον τόμο Γ. Τσιγάρας – Ελ. 
Ναξίδου – Δημ. Στρατηγόπουλος (επιμ.), «Ανδρί κόσμος». 
Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Κωνσταντίνο Κ. Χατζόπουλο. 
Θεσσαλονίκη 2019, εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 29-39. 
 

Περίληψη: Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις της Σάμου αποτελούν μια χαρακτηριστική 
περίπτωση συνύπαρξης παραδοσιακού και νεωτεριστικού στα πλαίσια του σύγχρονου λαϊκού 
πολιτισμού του νησιού, αλλά και της κίνησης από το παραδοσιακό στο νεωτεριστικό, που 
πραγματοποιείται βαθμιαία, και με τους ρυθμούς που επιβάλλει η υλική και κοινωνική βάση 
του πολιτισμικού εποικοδομήματος. Γι’ αυτό το λόγο μάλιστα, συνιστούν χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις για τον τρόπο με τον οποίο η σαμιακή κοινωνία σήμερα αντιλαμβάνεται και 
διαχειρίζεται το «παραδοσιακό», αλλά και των διαδικασιών δόμησης του λαϊκού (popular) 
πολιτισμού των ημερών μας, σε μια ελληνική νησιωτική πολιτική με μεγάλη ιστορία και 
παράδοση, αλλά και σύγχρονο οικονομικό προσανατολισμό στις τουριστικές 
εκμεταλλεύσεις. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
         

1383. «Η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και λατρείας στο 
πολίτευμα και την παραδοσιακή καθημερινότητα της 
επαναστατημένης Σάμου (1821 – 1834)», στον τόμο Ιερά Σύνοδος 
της Εκκλησίας της Ελλάδος / Ειδική Συνοδική Επιτροπή 
Πολιτιστικής Ταυτότητος, Πρακτικά Ζ΄ Διεθνούς Επιστημονικού 
Συνεδρίου για την επανάσταση του 1821 «Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του 
Αγώνος της Ελληνικής Επαναστάσεως». Αθήνα 2019, σ. 219-234. 

 
Περίληψη: Αμέσως μετά την κήρυξη της επανάστασης στη Σάμο, στις 8 Μαΐου 1821 στο 
Καρλόβασι, ο πολιτικός αρχηγός της Λογοθέτης Λυκούργος συνέταξε και έθεσε σε 
εφαρμογή τον κανονισμό λειτουργίας της δημόσιας ζωής και διοίκησης του 
απελευθερωμένου νησιού, τον οποίο ονόμασε «Στρατοπολιτικόν Σύστημα». Η συνεργασία 
του Λογοθέτη Λυκούργου και του Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου αποτελεί άριστο παράδειγμα 
της συνεργασίας επαναστατικών αρχών και Εκκλησίας, κατά τη διάρκεια του αγώνα του 
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1821. Αποτελεί επίσης δείγμα της πρωταρχικής θέσης που η ορθόδοξη πίστη και η 
ελληνορθόδοξη παράδοση είχαν στην επαναστατημένη Σάμο του 1821, ώστε το νησί να 
παραμείνει ελεύθερο παρά τις σχετικές οθωμανικές απειλές και επιχειρήσεις, ώστε η 
επανάσταση να διατηρηθεί ζωντανή στη Σάμο. Και μόνο οι παρατηρήσεις αυτές αρκούν για 
να καταδείξουν την κυριαρχική και πρωταγωνιστική θέση της ορθόδοξης Εκκλησίας και 
λατρείας στο πολίτευμα και την καθημερινή ζωή της επαναστατημένης Σάμου, από το 1821 
ως το 1834. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Κρίσεις: Η Καθημερινή 30438 (6-7 Ιουνίου 2020), σ. 12 [Χαρ. Στεργιούλης] 

 
1384. «Αθηναϊκά εθιμικά και λατρευτικά στην εποχή της 

μετανεωτερικότητας», στον τόμο Σ. Γ. Φιλιππότης (εκδ.), Αθηναϊκό 
Ημερολόγιο 30 (2019), σ. 238-244. 
 

Περίληψη: Η σύγχρονη αθηναϊκή λαϊκή θρησκευτικότητα χαρακτηρίζεται από μια σειρά 
νεωτερικών στοιχείων και τελετουργιών, οι οποίες εν μέρει αποτελούν εισαγμένα 
τελετουργικά στοιχεία, και εν μέρει προέρχονται από μετεξελίξεις και μετασχηματισμούς 
παλαιότερων ελληνορθόδοξων τελετουργικών μορφών. Καθώς ζούμε σε έναν επέκεινα του 
νεωτερικού μετανεωτερικό κόσμο, ο οποίος αρχίζει και σχηματοποιείται μπροστά στα μάτια 
μας, υπό την επίδραση των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που φέρνει σε όλα τα επίπεδα 
της συλλογικής, οικογενειακής και κοινωνικής, ζωής η παγκοσμιοποίηση, οι εξελίξεις αυτές 
επισημαίνονται και στα σχετικά με την αθηναϊκή αστική θρησκευτικότητα, με πιο 
χαρακτηριστική την προϊούσα κυριαρχία της τεχνολογίας επί των τελετουργικών 
εκδηλώσεων της θρησκευτικής ζωής του λαού. 
 

1385. «‘Ανθρώπους και κτήνη σώσεις, Κύριε’: άγιοι προστάτες 
των ζώων και λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες στον ελληνικό 
παραδοσιακό πολιτισμό», στον τόμο Άννα Λυδάκη (επιμ.), Ο 
άνθρωπος και τα άλλα ζώα. Αθήνα 2019, εκδ. Παπαζήση, σ. 65-72. 
 

Περίληψη: Στις λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες που εξετάζονται εδώ κυριαρχεί μια 
διαφορετικής τάξης σχέση και οικειότητα ανθρώπων και ζώων, σε σύγκριση με την σημερινή 
αστικής προέλευσης και έμπνευσης «ζωοφιλία». Μια σχέση αρμονική, συνεργασίας και 
σεβασμού, που στοιχεί προς την γενικότερη σχέση του παραδοσιακού ανθρώπου με το 
φυσικό περιβάλλον και τις φυσικές διεργασίες και διαδικασίες. Στις παραδοσιακές 
αγροτοκτηνοτροφικές κοινωνίες, τα ζώα, τόσο τα οικόσιτα όσο και εκείνα των γεωργικών 
ενασχολήσεων, ήταν πολύτιμοι συνεργοί των ανθρώπων. Απαραίτητα στοιχεία της οικιακής 
οικονομίας, αλλά και ουσιαστικοί βοηθοί στις κακουχίες της ζωής στο ύπαιθρο, τα ζώα 
απολάμβαναν κατά κανόνα την αγάπη και την προστασία των ανθρώπων, κάτι που 
απεικονίζεται και σε σχετικές παραδόσεις, αλλά και σε ποικίλες εθιμικές συνήθειες και 
απαγορεύσεις. 
 
Κρίσεις: Εφημερίδα των Συντακτών 1806 (5-6 Ιανουαρίου 2019), σ. 48 [Παν. Διαμαντής] / 
Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. 936 [Β. Πούχνερ] / Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. 804 
[Αναγνώστης Παπακυπαρίσσης] 
 
Αναφορές: Μαρ. Τριανταφύλλου, Φυτά και ζώα στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι: οι σχέσεις τους με τον 
άνθρωπο. Αλεξανδρούπολη 2020 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 351. 
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1386. «Ρωσικές επιδράσεις στη νεοελληνική λαϊκή 
θρησκευτικότητα: εκκλησιαστική τέχνη και λατρευτικές πρακτικές 
(19ος – αρχές 21ου αιώνα», στον τόμο Levin H. Abrahamian – Yuri 
D. Anchabadze – Ελ. Χαρατσίδης – Μ. Γ. Σέργης – Γαρ. 
Θεοδωρίδου (επιμ.), Θέματα ρωσικής και αρμενικής Λαογραφίας 
από τη Ρωσία, την Αρμενία, την Ελλάδα και τον ευρύτερο 
παρευξείνιο χώρο (19ος – 21ος αιώνες). Θεσσαλονίκη 2018, εκδ. οίκος 
Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 119-130. 
 

Περίληψη: Οι πνευματικές και καλλιτεχνικές σχέσεις ανάμεσα στους Έλληνες και τους 
ομοδόξους Ρώσους, που εξετάζονται εδώ, υπήρξαν, ήδη από την εποχή της οθωμανικής 
κυριαρχίας στον ελληνικό χώρο, στενές και πολυεπίπεδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα 
δεν πρόκειται για επαφές με πραγματική ιστορική, αλλά με συμβολική ή συμβολοποιημένη 
βάση. Ο δεύτερος τομέας στον οποίο παρατηρούνται λαογραφικά αξιοσημείωτες ρωσικές 
επιδράσεις είναι στον τομέα της λατρείας. Εν προκειμένω, έχουμε εδώ την εισαγωγή της 
λαϊκής λατρευτικής τιμής παλαιών ή νέων και νεοφανών Ρώσων αγίων, ακόμη και του 20ού 
αιώνα. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο πεδίο δόμησης και ανάπτυξης των σχέσεων ανάμεσα στη 
ρωσική και στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. Η παλαιά χρησμολογική και προφητική 
αντίληψη για το «ξανθόν γένος», τους Ρώσους δηλαδή, που θα σώσει τον Ελληνισμό σε 
δύσκολες στιγμές, έχει αναβιώσει και στις μέρες μας υπό το κράτος αφενός μεν της 
θριαμβευτικής αναγέννησης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Ρωσία, αφετέρου δε της κρίσης 
που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. [Αναγνώστης Παπακυπαρίσσης] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1387. «Το κρασί της Σάμου στην εθιμική ζωή και στη θεία 

λατρεία»,  στον τόμο Στρ. Φιλιππότης (επιμ.), Ημερολόγιο του 
Αρχιπελάγους 21 (2019). Αθήνα 2019, σ. 186-193. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται διάφορες όψεις τόσο της αμπελοκαλλιέργειας και την 
οινοπαραγωγής στη Σάμο, διχρονικά, όσο και της χρήσης του κρασιού σε διάφορα έθιμα της 
λαϊκής λατρείας αλλά και σε εκδηλώσεις της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. Μέσα από 
τις πληροφορίες που αποδελτιώνονται, προκύπτει ότι το κρασί υπήρξε βασικό κομμάτι της 
οικιακής οικονομίας των Σαμίων, από τα κύρια προϊόντα του νησιού, αλλά και βασικό 
συστατικό των εθιμικών και των λατρευτικών εκδηλώσεων του σαμιακού παραδοσιακού και 
ελληνορθόδοξου πολιτισμού, τόσο στο διάβα των αιώνων όσο και σήμερα, στη σύγχρονη 
σαμιακή πραγματικότητα. 

 
1388. «Το μαρτύριο του αγίου Σεραφείμ. Δημώδεις αγιολογικές 

παραδόσεις», Αμάραντος. Τριμηνιαία Πολιτιστική Έκδοση 79 
(2018), σ. 14-15. 
 

Περίληψη: Μελετώνται δημώδεις θεσσαλικές παραδόσεις που αναφέρονται στο μαρτύριο 
του νεομάρτυρα αγίου Σεραφείμ, επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου. Οι παραδόσεις αυτές 
συγκρίνονται με τις ανάλογες αναφορές των συναξαριακών κειμένων του αγίου, ώστε να 
εντοπιστούν οι επιδράσεις από την γραπτή αγιολογική προς την προφορική λαϊκή παράδοση. 
Παραλλήλως, οι παραδόσεις αυτές αποτελούν και μαρτυρίες για τη λαϊκή λατρεία του αγίου, 
η οποία είναι έντονη και συστηματική στην ευρύτερη περιοχή των θεσσαλικών Αγράφων, 
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ένα ζήτημα που σχετίζεται με το ευρύτερο θέμα της νεοελληνικής λαϊκής λατρείας των 
νεομαρτύρων, το οποίο αποτελεί πεδίο έρευνας για την ελληνική λαογραφία. 
 
Σημείωση: Πρόκειται για συντομευμένη μορφή της μελέτης με αρ. ΙΙ. 57 και τίτλο «Δημώδεις 
αγιολογικές παραδόσεις για το μαρτύριο του αγίου Σεραφείμ από την περιοχή Καρδίτσας», 
Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Μελετών Καρδίτσας. Αθήνα 1992, σ. 177-182 (βλ. παραπάνω). 
 

1389. «Ελληνικά εκκλησιαστικά ‘παράσημα’: όψεις μιας 
νεωτερικής εθιμοταξίας», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y 
Neogriegos 40 (2019), σ. 383-393. 
 

Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η πρακτική της ίδρυσης και απονομής 
εκκλησιαστικών «παρασήμων» από επιμέρους Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
τόσο διαχρονικά, όσο και λειτουργικά. Εξετάζονται η μορφή και οι συμβολισμοί των 
διασήμων και των διπλωμάτων που τα συνοδεύουν, αλλά και οι τελετές απονομής, με τις 
ενδιαφέρουσες εθιμοταξίες τους, που εντάσσονται στα νεωτερικά φαινόμενα της ελληνικής 
θρησκευτικής και λειτουργικής ζωής. Επίσης μελετάται η πραγματική υπόσταση των 
«παρασήμων» αυτών, καθώς στην πραγματικότητα πρόκειται για τοπικά εκκλησιαστικά 
μετάλλια τα οποία δεν αναγνωρίζονται από την κρατική εθιμοτυπία, και βεβαίως δεν έχουν 
την θέση των ταγμάτων τιμής ή των ταγμάτων αξίας, αλλά ούτε και των πατριαρχικών ή 
συνοδικών παρασήμων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και η ιδεολογία που βρίσκεται πίσω από 
την ίδρυση, την κατασκευή και την απονομή τους. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1390. «Design and implementation of e-learning programs in 

folklore, ethnography and history: Following the Logic of the Mass 
Open Internet Courses (MOOC)», Journal of Multidosciplinary 
Research and Development 5: 1 (2019), σ. 22-29 [σε συνεργασία με 
τον Αλ. Καπανιάρη]. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης για το λαϊκό πολιτισμό και την τοπική ιστορία, που πραγματοποιήθηκαν υπό 
την επιστημονική εποπτεία του «Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» 
του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της 
προσέγγισης ήταν η δυνατότητα της δωρεάν παρακολούθησης και η μη ύπαρξη περιορισμών 
και ειδικών προϋποθέσεων για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Οι τρόποι 
τηλεκπαίδευσης που ακολουθήθηκαν στα προγράμματα που αναπτύχθηκαν κατά περίπτωση 
ήταν η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, και ο συνδυασμός δηλαδή το 
μικτό μοντέλο μάθησης (blended). Έτσι σταδιακά  οδηγηθήκαμε στη λογική των Μαζικών 
Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC) στις θεματικές ενότητες της λαογραφίας, της 
εθνογραφίας και της ιστορίας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Αλ. Καπανιάρης, Αρχειακή Εθνογραφία και αναγνώσεις σε ψηφιακό περιβάλλον. 
«Συνομιλώντας» με τα αρχεία των Πηλιορειτών εν Αιγύπτω. Ανθρωπιστικές επιστήμες και ψηφιακά 
μέσα. Βόλος 2020, εκδ. Ιδιόμελον, σ. 158 (β΄ έκδ.: Αθήνα 2021, εκδ. Πεδίο, σ. 158). M. A. 
Abdulghaffar – D. A. AlKaabi, «Industry of Digital Cultural Creation at Arab Universities:“Folklore 
Course” at University of Bahrain as a Proposed Cultural Model», Sixth International Conference on e-
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Learning «Best Practices in Management, Design and Development of e-Courses: Standards of 
Excellence and Creativity», Institute of Electrical and Electronics Engineers 2020, σ. 355. 

 
1391. «Ο καθηγητής Πασχάλης Κιτρομηλίδης στο Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης. Προσφώνηση κατά την τελετή 
αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Θ. Β. 
Κούγκουλος (επιμ.), Τα κατά την αναγόρευσιν του ομότιμου 
καθηγητή Πασχάλη Κιτρομηλίδη σε επίτιμο διδάκτορα του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας. Κομοτηνή 2019 (εκδ. ΔΠΘ / 
Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας 
και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας – 5 / εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»), σ. 11-
13. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται συνοπτικά η προσωπικότητα και το έργο του τιμώμενου 
καθηγητή, και εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του 
ΔΠΘ τον τίμησε με την ύψιστη ακαδημαϊκή διάκριση, στα πλαίσια του επιστημονικού έργου 
αλλά και της εν γένει επιστημονικής και ερευνητικής φυσιογνωμίας του συγκεκριμένου 
πανεπιστημιακού Τμήματος. 
 
Κρίσεις: Παρατηρητής της Θράκης 8125 (10 Σεπτεμβρίου 2020), σ. 14 [Θαν. Μουσόπουλος] 

 
1392. «Η Αγγελική Γιαννακίδου και το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Θ. Β. 
Κούγκουλο (επιμ.), Ο λαϊκός πολιτισμός της Θράκης και η 
διαχείρισή του. Τιμητικό αφιέρωμα στην ιδρύτρια και πρόεδρο του 
«Εθνολογικού Μουείου Θράκης» Αγγελική Γιαννακίδου. Κομοτηνή 
2019 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 6 / εκδόσεις «Παρατηρητής της 
Θράκης»), σ. 11-12. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται συνοπτικά η προσωπικότητα και το έργο του της Αγγελικής 
Γιαννακίδου, και εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 
του ΔΠΘ αποφάσισε να την τιμήσει, στα πλαίσια του επιστημονικού έργου αλλά και της εν 
γένει επιστημονικής και ερευνητικής φυσιογνωμίας του συγκεκριμένου πανεπιστημιακού 
Τμήματος, σε συνάρτηση με την παραχώρηση της επιστημονικής διαχείρισης του 
«Εθνολογικού Μουσείου Θράκης» της Αλεξανδρούπολης στο Τμήμα. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. 801 [Αναγνώστης Παπακυπαρίσσης] / 
Παρατηρητής της Θράκης 8142 (3 Οκτωβρίου 2020), σ. 9 [Θαν. Μουσόπουλος] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1393. «Το ‘Εθνολογικό Μουσείο Θράκης – Αγγελική 

Γιαννακίδου’, ο θρακικός λαϊκός πολιτισμός και το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Θ. Β. 
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Κούγκουλο (επιμ.), Ο λαϊκός πολιτισμός της Θράκης και η 
διαχείρισή του. Τιμητικό αφιέρωμα στην ιδρύτρια και πρόεδρο του 
«Εθνολογικού Μουείου Θράκης» Αγγελική Γιαννακίδου. Κομοτηνή 
2019 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 6 / εκδόσεις «Παρατηρητής της 
Θράκης»), σ. 13-26. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται συγκριτικά το έργο και η φυσιογνωμία του «Εθνολογικού 
Μουσείου Θράκης» της Αλεξανδρούπολης και η οργάνωση των λαογραφικών σπουδών στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και υποστηρίζεται ότι η φυσική θέση του «Εθνολογικού 
Μουσείου Θράκης» είναι η ένταξή του στην παράδοση των λαογραφικών σπουδών του 
ΔΠΘ. Έτσι, η επιλογή της ανάθεσης του Μουσείου στην επιστημονική μέριμνα και φροντίδα 
του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας και κατ’ επέκταση του ΔΠΘ, φωτίζεται στις πραγματικές της διαστάσεις, ως μια 
από τα πράγματα και τις εξελίξεις επιβεβλημένη, σχεδόν αναπόδραστη και απολύτως φυσική 
και τεκμηριωμένη επιλογή. Ως ένα φυσικό επακόλουθο των μεγάλων επιτευγμάτων της 
Λαογραφίας και των σπουδών του λαϊκού πολιτισμού ευρύτερα στον θρακικό ακαδημαϊκό, 
επιστημονικό και πνευματικό χώρο, από την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα και ως 
σήμερα. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. 801 [Αναγνώστης Παπακυπαρίσσης] / 
Παρατηρητής της Θράκης 8142 (3 Οκτωβρίου 2020), σ. 9 [Θαν. Μουσόπουλος] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. Επίσης, σε συνοπτικότερη και εν μέρει διαφοροποιημένη μορφή έχει δημοσιευθεί 
και με τον τίτλο «Η μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης 
και στο Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης – Δρόμοι παράλληλοι και τεμνόμενοι», Ενδοχώρα 
111-112 (2019), σ. 34-39 (βλ. παρακάτω αρ. 1551). 
 

1394. «Λαϊκά λατρευτικά του Νοεμβρίου», Παρρησία 20 (2018), 
σ. 6-11. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται και αναλύονται χαρακτηριστικά έθιμα του Νοεμβρίου, σχετικά 
με την αγιολατρία και τις εορτές του μήνα. Σε κάθε περίπτωση μελετώνται οι επιμέρους 
συνισταμένες και οι ιστορικές καταβολές των αγιολατρευτικών εθίμων, ενώ παρατίθενται 
και στοιχεία για τη λειτουργικότητά τους, στα πλαίσια του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, 
ιδίως μάλιστα των αγροτοκτηνοτροφικών ελληνικών κοινωνιών, οι οποίες δημιούργησαν και 
διαχειρίστηκαν πολιτισμικά αυτά τα στοιχεία. 

 
1395. «Τραπεζούντος Χρύσανθος και Σάμου Ειρηναίος: το 

χρονικό μιας αμφίρροπης εκκλησιαστικής φιλίας», στον τόμο Γ. 
Χρ. Τσιγάρας (επιμ.), Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος 
Φιλιππίδης ο από Τραπεζούντος. Πρακτικά Επιστημονικής 
Διημερίδας (27 – 28 Μαΐου 2016). Κομοτηνή 2018, έκδ. Ιερά 
Μητρόπολις Μαρωνείας και Κομοτηνής, σ. 251-274. 
 

Περίληψη: Τόσο ο Τραπεζούντος Χρύσανθος όσο και ο Σάμου Ειρηναίος υπήρξαν 
σπουδαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες της εποχής τους: ο ένας δυναμικός και λόγιος 
ιεράρχης με μεγάλο εθνικό και πνευματικό έργο, ο άλλος λόγιος με σπουδαίο έργο την εποχή 
της κατοχής στη Σάμο. Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η χειρότερη ίσως στιγμή της 
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εκκλησιαστικής τους σταδιοδρομίας, επειδή αποτελεί ευκαιρία για να θυμηθούμε ότι πίσω 
από τα πίσω από τις σπουδαίες προσωπικότητες υπάρχουν ανθρώπινα πάθη και επιδιώξεις, 
πίσω από τα αξιώματα, την καλλιέργεια και τα σχήματα υπάρχει ο άνθρωπος, που έχει 
δικαίωμα και στις αστοχίες. Την διάσταση αυτή δεν πρέπει να παραθεωρεί η επιστημονική 
έρευνα όταν αποσκοπεί να μελετήσει την προσωπικότητα και την προσφορά ενός ηγέτη και, 
εν προκειμένω μιας εκκλησιαστικής προσωπικότητας, ώστε να αναδεικνύεται πληρέστερα η 
μεγαλοσύνη της, ακόμη και μέσα από τις όποιες συγγνωστές ανθρώπινες αδυναμίες της. 
 
Κρίσεις: Παρατηρητής της Θράκης 7783 (29 Μαρτίου 2019), σ. 6 [Νεκτ. Μουρδικούδης] / 
Αρχείον Πόντου 59 (2019), σ. 347 [Χρ. Μπαλόγλου] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Αλ. Βαρβούνης, Η προσωπικότητα του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίου: 
θεολογική και εθνική δράση. Πάτρα 2021 (μεταπτ. διατρ.: ΕΑΠ), σ. 137. Αλ. Βαρβούνης, «Το 
συγγραφικό έργο του Μητροπολίτου Ειρηναίου, όπως αυτό έχει καταγραφεί στους πέντε τόμους των 
Μελετημάτων του», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, 
σ. 17 σημ. 18, 19. Παν. Τζουμέρκας, «Ένα δυσάρεστο επεισόδιο μεταξύ του Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
Τιμοθέου και του Μητροπολίτου Σάμου Ειρηναίου το 1944», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 
2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 180 σημ. 2. 

 
1396. «Τελετουργική διαχείριση της τροφής στη σύγχρονη Σάμο. 

Ανάμεσα στην παράδοση και τη νεωτερικότητα», στον τόμο Σπ. Θ. 
Καμαλάκης (επιμ.), Τιμητικός τόμος Ευθυμίου Θ. Σουλογιάννη. 
Ένας επιφανής Αιγυπτιώτης Καθηγητής, Ιστορικός, Ερευνητής. Εις 
Ανάμνησιν …. Αθήνα 2019, έκδ. Ίδρυμα Παιδαγωγικών Μελετών 
και Εφαρμογών – Φίλοι της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας – 
Σύνδεσμος Ελληνο-αιγυπτιακής Φιλίας, σ. 25-41. 
 

Περίληψη: Το ζήτημα της τελετουργικής διαχείρισης των τροφών, μέσω της χρήσης τους σε 
συγκεκριμένες τελετουργίες του κύκλου της ζωής και του κύκλου του χρόνου, έχει συχνά 
απασχολήσει τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Στην παρούσα μελέτη, εξετάζεται 
συστηματικά μία μόνο πτυχή του μεγάλου αυτού θέματος, η οποία αφορά την ανάλογη 
χρήση των τροφών στο σύγχρονό μας πολιτισμικό σύστημα της Σάμου. Και μάλιστα η 
μελέτη εστιάζει ειδικότερα στην συμβολοποίηση των τροφών και την παρασκευή και 
τελετουργική χρήση ενός ειδικού παρασκευάσματος, που σήμερα εμφανίζεται ιδιαιτέρως 
διαδομένο στο νησί, του ειδικού πανηγυρικού φαγητού της «γιορτής» ή του «κεσκεκιού», 
ενός εδέσματος με σαφή μικρασιατική προέλευση, το οποίο εξαπλώθηκε στη Σάμο ως 
μικρασιατική επίδραση, έλαβε όμως στο νησί αυτό ιδιαίτερη σημασιοδότηση και ξεχωριστά 
χαρακτηριστικά. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1397. «Εκδηλώσεις της ρωσικής λαϊκής θρησκευτικότητας στην 

ελληνική θρησκευτική λαογραφία (20ός – 21ος αι.)», στον τόμο 
Άννα-Μαρία Βαγενά (επιμ.), Φωτίῳ. Τόμος για τα 40χρονια 
διδασκαλίας του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών Φωτίου Αρ. Δημητρακόπουλου. Αθήνα 2018,  
Εκδ. Επικαιρότητα, σ. 193-205. 
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Περίληψη: Αμέσως μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης άρχισε στις πρώην σοβιετικές 
χώρες η αναδιάρθρωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στα πλαίσια μιας κίνησης που είχε 
αρχίσει αρκετά χρόνια πριν. Η αναβίωση αυτή συνοδεύτηκε από επαναφορά μεγάλου μέρους 
του ρωσικού εκκλησιαστικού λατρευτικού και τελετουργικού τυπικού, αλλά και από την 
προβολή ρωσικών προτύπων και Ρώσων αγίων, σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο. Στα 
πλαίσια αυτά, ανάλογες επιδράσεις υπήρξαν και στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα, οι 
οποίες μάλιστα με το πέρασμα των χρόνων γίνονται ολοένα και πιο έντονες, όλο και πιο 
εμφανείς. Οπωσδήποτε πρόκειται για ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, του οποίου οι εκδηλώσεις 
απλώνονται σε πολλές εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού. Στην μελέτη αυτή εξετάζονται 
ορισμένες πτυχές του, με παραδείγματα που κατά κανόνα προέρχονται από το χώρο της 
λαϊκής λατρευτικής εθιμοταξίας και της ελληνικής λαϊκής αγιολατρίας. 
 
Κρίσεις: Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. 802 [Αναγνώστης Παπακυπαρίσσης] 

 
1398. «Archival Ethnography & Readings in the Digital 

Environment: "Conversing" with the Archives of People coming 
from Mt Pelion in Egypt: the design of a long-term research», 
Journal of Multidosciplinary Research and Development 5: 4 (2019), 
σ. 92-96 [σε συνεργασία με τον Αλ. Καπανιάρη]. 
 

Περίληψη: Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το πλαίσιο σχεδιασμού και τα πρώτα βήματα 
υλοποίησης μιας μακροχρόνιας έρευνας με σκοπό να επιχειρήσει στο πλαίσιο  της Αρχειακής 
Εθνογραφίας, ένα διεπιστημονικό διάλογο στα πεδία  της Ιστορίας, της Λαογραφίας, της 
Ανθρωπολογίας και της Πληροφορικής με αφορμή τα τεκμήρια και τις  σχετικές μαρτυρίες 
που προκύπτουν από τα αρχεία των Πηλιορειτών της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας 
που μετανάστευσαν και δραστηριοποιήθηκαν στην Αιγύπτω από το 1860 έως το 1960. 
Επιπροσθέτως ένα από τα σημαντικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στην έρευνα μας  
με πεδίο εφαρμογής τα αρχεία των «Πηλιορειτών Εν Αιγύπτω» είναι και οι αναγνώσεις των 
αρχείων σε ψηφιακό περιβάλλον χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως εργαλείο προβολής και 
αποκρυπτογράφησης αλλά και ως εργαλείο συλλογής νέων δεδομένων από συγγενικά 
πρόσωπα (e-learning, ψηφιακές αφηγήσεις, κλειστές ομάδες συνομιλιών, ιστολόγια κ.ά.).  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Αλ. Καπανιάρης, Αρχειακή Εθνογραφία και αναγνώσεις σε ψηφιακό περιβάλλον. 
«Συνομιλώντας» με τα αρχεία των Πηλιορειτών εν Αιγύπτω. Ανθρωπιστικές επιστήμες και ψηφιακά 
μέσα. Βόλος 2020, εκδ. Ιδιόμελον, σ. 158 (β΄ έκδ.: Αθήνα 2021, εκδ. Πεδίο, σ. 158). Al. Kapaniaris – 
Sp. Sakarelos, «Local History Archives: Digital Storytteling as a Public History Re-Narration Tool», 
Journal of Multidosciplinary Research and Development 6: 3 (2020), σ. 31 σημ. 7. 

 
1399. «E-Learning Program in archival ethnography: Evaluation 

of the course: ‘People coming from Mt Pelion in Egypt: Archival 
Ethnography from the perspective of new technologies and the 
Internet’», Journal of Multidosciplinary Research and Development 
5: 2 (2019), σ. 97-105 [σε συνεργασία με τον Αλ. Καπανιάρη]. 
 

Περίληψη: Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του 
εξαμηνιαίου  εξ αποστάσεως μαθήματος με θέμα «Πηλιορείτες Εν Αιγύπτω: Αρχειακή 
Εθνογραφία με την οπτική των Νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου». Ειδικότερα σκοπός 
της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η αξιολόγηση του πρώτου εξαμήνου ενός ετήσιου εξ 
αποστάσεως προγράμματος που εντάσσεται σε μια ευρύτερη έρευνα για την αρχειακή 
εθνογραφία με εστίαση σε αρχεία Πηλιορειτών που εγκαταστάθηκαν και εργάστηκαν στην 
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Αίγυπτο από το 1860 έως το 1960. Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι 
εκπαιδευμένοι στο πρώτο εξάμηνο ενισχύθηκαν ώστε να αποκτήσουν ένα θεωρητικό 
υπόβαθρο καθώς και άλλες χρήσιμες δεξιότητες, έτσι ώστε στο δεύτερο εξάμηνο να 
εκπονήσουν μια σύντομη εθνογραφία καθώς και μια ψηφιακή αφήγηση. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Αλ. Καπανιάρης, Αρχειακή Εθνογραφία και αναγνώσεις σε ψηφιακό περιβάλλον. 
«Συνομιλώντας» με τα αρχεία των Πηλιορειτών εν Αιγύπτω. Ανθρωπιστικές επιστήμες και ψηφιακά 
μέσα. Βόλος 2020, εκδ. Ιδιόμελον, σ. 158 (β΄ έκδ.: Αθήνα 2021, εκδ. Πεδίο, σ. 85, σ. 117, σ. 158). 
 

1400. «E-Learning program ‘Introduction to the Science of Folk 
Culture’: Evaluation of the semester course ‘Introduction to 
Folklore’», Journal of Multidosciplinary Research and Development 
5: 5 (2019), σ. 1-10 [σε συνεργασία με τον Αλ. Καπανιάρη]. 

 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή ασχολείται με την αξιολόγηση του εξαμηνιαίου μαθήματος 
«Εισαγωγή στη Λαογραφία»   πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική εποπτεία του 
Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τη συνεργασία του Τμήματος 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Το όλο εγχείρημα υποστηρίχθηκε οργανωτικά από την «Ακαδημία Λαϊκού 
Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας» του πολιτιστικού φορέα «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη 
διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος» της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού. 
Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι εκπαιδευμένοι στο πρώτο εξάμηνο 
κατανόησαν τις εισαγωγικές γνώσεις για τη λαογραφία ώστε να αποκτήσουν ένα θεωρητικό 
υπόβαθρο καθώς και άλλες χρήσιμες δεξιότητες, ώστε στα επόμενα πέντε εξάμηνα του 
προγράμματος να μπορέσουν να συνεχίσουν και να κατανοήσουν άλλα πιο εξειδικευμένα 
αντικείμενα της επιστήμης της λαογραφίας.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1401. «Social networking and communication tools in archive 
ethnography: Tools for collecting, displaying and recording 
material or digital research notebooks?», Journal of 
Multidosciplinary Research and Development 5: 5 (2019), σ. 11-18 
[σε συνεργασία με τον Αλ. Καπανιάρη]. 

 
Περίληψη: Η παρούσα εργασία διερευνά τη σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
επικοινωνίας στο πεδίο της αρχειακής εθνογραφίας και ειδικότερα στο ερευνητικό 
πρόγραμμα «Οι Πηλιορείτες Εν Αιγύπτω». Βασικός προβληματισμός της εργασίας αυτής, 
ήταν αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας είναι εργαλεία συλλογής, προβολής 
και καταγραφής ή παράλληλα και ψηφιακά σημειωματάρια. Η χρήση εργαλείων κοινωνικής 
δικτύωσης και επικοινωνίας στην αρχειακή εθνογραφία είχε ως εφαρμογή τα αρχεία των 
Πηλιορειτών στην Αίγυπτο, οι οποίοι μετανάστευσαν στην Αίγυπτο από το 1860 έως το 
1960. Η περιοχή του Πηλίου της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, ανήκει στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας της Ελλάδος. Η εργασία πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική 
εποπτεία του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
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Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Αλ. Καπανιάρης, Αρχειακή Εθνογραφία και αναγνώσεις σε ψηφιακό περιβάλλον. 
«Συνομιλώντας» με τα αρχεία των Πηλιορειτών εν Αιγύπτω. Ανθρωπιστικές επιστήμες και ψηφιακά 
μέσα. Βόλος 2020, εκδ. Ιδιόμελον, σ. 158 (β΄ έκδ.: Αθήνα 2021, εκδ. Πεδίο, σ. 158). Αλ. Καπανιάρης, 
«Τα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης στο πεδίο της ψηφιακής Λαογραφίας: το νέο κοινωνικό δίκτυο 
Iluggy και ο λαϊκός ζωγράφος Νικόλαος Α. Χριστόπουλος», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Ν. Μαχά-
Μπιζούμη – Αλ. Καπανιάρης (επιμ.), Ελληνική Λαϊκή Τέχνη: παλαιότερες θεματικές με σύγχρονες 
προσεγγίσεις 2. Βόλος 2021, εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 12 / εκδ. Ιδιόμελον, σ. 424 σημ. 2. Αφρ. Νουνανάκη, 
Ελληνικοί αστικοί θρύλοι στο διαδίκτυο. Αθήνα 2021 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 790. 
 

1402. «E-learning program: ‘Introduction to the science of Folk 
Culture’: Evaluation of the semester course: ‘Contemporary 
Horizons of Folklore Studies, (Gender, Internet and Education)», 
Journal of Multidosciplinary Research and Development 5: 5 (2019), 
σ. 24-34 [σε συνεργασία με τον Αλ. Καπανιάρη και την Μαρ. 
Γκασούκα]. 
 

Περίληψη: Η αξιολόγηση του εξ αποστάσεως μαθήματος «Σύγχρονοι Ορίζοντες των 
Λαογραφικών Σπουδών (Φύλο, Διαδίκτυο, Σχολείο)» του τριετούς προγράμματος 
«Εισαγωγή στην Επιστήμη του Λαϊκού Πολιτισμού», είναι το αντικείμενο αυτής της 
εργασίας. Ειδικότερα, η έρευνα που είχε ως αντικείμενο την αξιολόγηση του εξαμηνιαίου 
μαθήματος «Σύγχρονοι Ορίζοντες των Λαογραφικών Σπουδών (Φύλο, Διαδίκτυο, Σχολείο)» 
πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική εποπτεία του Εργαστηρίου Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τη συνεργασία 
του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι 
εκπαιδευμένοι στο δεύτερο εξάμηνο κατανόησαν έννοιες οι οποίες σχετίζονται με τους 
σύγχρονους ορίζοντες των λαογραφικών σπουδών όπως το φύλο, το διαδίκτυο και το 
σχολείο. Το εξαμηνιαίο μάθημα «Σύγχρονοι Ορίζοντες των Λαογραφικών Σπουδών (Φύλο, 
Διαδίκτυο, Σχολείο)» ακολούθησε τη λογική των Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων 
(MOOC). 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1403. «Πανάγια προσκυνήματα των Αγίων Τόπων», Πειραϊκή 

Εκκλησία 316 (2019). Αφιέρωμα: Άγιοι Τόποι, σ. 28-32. 
 

Περίληψη: Η σύντομη αυτή μελέτη αναφέρεται στην ιστοριή διαδρομή των κυριότερων 
προσκυνημάτων που βρίσκονται υπό την ποιμαντική και πνευματική ευθύνη του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, καθώς περιλαμβάνει περιληπτική αναγραφή της ιστορίας των 
σπουδαιοτέρων από τα Πανάγια Προσκυνήματα της Αγίας Γης. Πρόκειται για συνοπτική 
μελέτη, στηριγμένη σε βιβλιογραφία που παρατίθεται, αλλά και σε επιτόπια έρευνα στα 
Ιεροσόλυμα και στην Παλαιστίνη, με στόχο την ενημέρωση και τον διαφωτισμό του 
προσκυνητή σχετικά με τα όσα βλέπει κατά την «προσκυνηματική θεωρία» του στη 
Σιωνίτιδα Εκκλησία. Στο τέλος παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία. Με τον τρόπο αυτό 
παρουσιάζεται στον προσκυνητή τόσο η ιστορική διαδρομή, όσο και η ενεστώσα κατάσταση 
των προσκυνημάτων, με τρόπο συνοπτικό αλλά και βιβλιογραφικά ενημερωμένο. 
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1404. «Ιστορία της Λαογραφίας και νεωτερικά λαογραφικά 
φαινόμενα στο επιστημονικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο του 
Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), 
Πορεία Καλλίδρομος. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Αριστείδη 
Ν. Δουλαβέρα. Θεσσαλονίκη 2019, εκδ. Ινστιτούτο Λαϊκού 
Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Σειρά 
Αυτοτελών Εκδόσεων, αρ. 14 – εκδ. Κ. & Μ. Σταμούλη / Ι. Αρχ. 
Χαρπαντίδη, σελ. 77-92. 
 

  Περίληψη: Ο Αριστ. Δουλαβέρας, που διατέλεσε ως την αφυπηρέτησή του Αναπληρωτής 
Καθηγητής της Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 
Πολιτισμικών Αγαθών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει ασχοληθεί επιτυχώς με ζητήματα ιστορίας και 
θεωρίας της Λαογραφίας, σε διαχρονική και συγχρονικό επίπεδο. Οι σχετικές εργασίες του, 
όπως αναστοχαστικά εξετάζονται στην μελέτη αυτή, διαγράφουν την πορεία της Λαογραφίας 
από τις παλαιότερες στις πλέον σύγχρονες θεωρήσεις της, από τις καθιερωμένες στις πλέον 
νεωτερικές και μετανεωτερικές θεματικές που την απασχολούν. Οι μελέτες αυτές 
φανερώνουν έναν επιστήμονα ανήσυχο και δεκτικό στα μηνύματα των καιρών, που 
ενδιαφέρεται για τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης του, τις παρακολουθεί και τις ερευνά.  

 
Κρίσεις: Südost-Forschungen 79 (2020), σ. 577-578 [W. Puchner] 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία και Δημοσιογραφία. Το 
παράδειγμα της αντι-παροιμίας (anti-proverb)», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Αντι-παροιμίες 
(anti-proverbs) και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός. Η αναγόρευση του Ομ. Καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη 
σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Αθήνα 2021 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: 
Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 9 / εκδόσεις «Γρηγόρη»), σ. 33 σημ. 8. 
 

1405. «Παραδοσιακός και λαϊκός πολιτισμός στη Θράκη κατά 
τον 20ό αιώνα», στον τόμο Χάρης Στρατιδάκης (επιμ.), Μα ‘σα 
μυρίζει ο φρόνιμος, βαρσάμια δε μυρίζουν. Εγκώμιον Σταμάτη 
Αποστολάκη. Χανιά 2019, εκδ. Πυξίδα, σ. 139-149. 
 

Περίληψη: Το πέρασμα από τον παλαιότερο παραδοσιακό αγροτοκτηνοτροφικό στο 
νεώτερο και σύγχρονο λαϊκό αστικό πολιτισμό στη Θράκη, αποτελεί τη σημαντικότερη και 
κύρια λαογραφική εξέλιξη στην περιοχή κατά τον 20ό αιώνα. Μια εξέλιξη που μπορεί να μην 
είναι πάντα ορατή, ωστόσο είναι υπαρκτή και τα αποτελέσματά της μπορούμε σήμερα να 
χαρτογραφήσουμε με ακρίβεια, συγκρίνοντας με παλαιότερες καταγραφές θρακικών ηθών, 
εθίμων και εν γένει λαογραφικών μορφών. Πρόκειται για το κομβικό σημείο διαμόρφωσης 
του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, που οριοθετεί και τη διάβαση από τον 
αγροτοκτηνοτροφικό στον αστικό πολιτισμό γενικότερα. Όψεις αυτής της διαδικασίας 
πολιτισμικής μετάβασης ερευνώνται στην εργασία αυτή, με βάση την επιτόπια έρευνα και τα 
δεδομένα της σχετικής σύγχρονης θρακικής λαογραφικής βιβλιογραφίας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
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Αναφορές: Στ. Στρωματιάς, Η έρευνα του λαϊκού πολιτισμού της Φθιώτιδας στο πλαίσιο των ελληνικών 
τοπικών λαογραφικών σπουδών: κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και έθιμα. Λαϊκές τέχνες (μέσα 19ου αι. – 
αρχές 21ου αι.). Ιωάννινα 2021 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 342. Νικόλαος Κόκκας, 
Τα Δημοτικά Τραγούδια των Πομάκων της Θράκης στο πλαίσιο της βαλκανικής μουσικής παράδοσης. 
Συγκριτική μελέτη πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων και διερεύνηση δυνατοτήτων παιδαγωγικής 
αξιοποίησής τους 2, Κομοτηνή 2021 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 980. 
 

1406. «Παράδοση, νεωτερισμός και ελευθερία στο συγγραφικό 
σύμπαν του Κώστα Μ. Σοφούλη», Απόπλους 80 (2019), σ. 458-469. 
 

Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια ο Κώστας Μ. Σοφούλης έχει δημοσιεύσει τρία λογοτεχνικά 
βιβλία, εκ των οποίων τα δύο συνιστούν μέρη μιας ευρύτερης αφήγησης με φαινομενικά 
αυτοβιογραφικά στοιχεία και το τρίτο αποτελεί μια ιστορικής εμπνεύσεως περιήγηση στις 
μορφές του ναυτικού πολιτισμού του Αιγαίου. Τα τρία αυτά βιβλία συνιστούν από μόνα τους 
κομμάτια ενός λογοτεχνικού σύμπαντος, γραμμένα με ιδιαίτερο ύφος και με διακριτό ήθος. 
Πίσω από τις γραμμές τους τίθενται ευρύτερα ερωτήματα, που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ 
παράδοσης και νεωτερισμού ή καταναγκασμού και ελευθερίας, γι’ αυτό και παρουσιάζουν 
ευρύτερο ενδιαφέρον. Στην μελέτη αυτή αντιμετωπίζεται το ερώτημα  κατά πόσο όσα 
διαπιστώνει ο συγγρ. ανταποκρίνονται στους προβληματισμούς του σύγχρονου ανθρώπου 
σχετικά με τη επιβίωση μορφών παράδοσης, με την δράση του νεωτερισμού και εν τέλει με 
την ταυτότητά του, ατομική και ομαδική. 

 
1407. «Η μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης στο 

‘Εθνολογικό Μουσείο Θράκης – Αγγελική Γιαννακίδου’ και στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Δρόμοι παράλληλοι και 
τεμνόμενοι», Ενδοχώρα 111-112 (2019), σ. 34-39. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται συγκριτικά το έργο και η φυσιογνωμία του «Εθνολογικού 
Μουσείου Θράκης» της Αλεξανδρούπολης και η οργάνωση των λαογραφικών σπουδών στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και υποστηρίζεται ότι η φυσική θέση του «Εθνολογικού 
Μουσείου Θράκης» είναι η ένταξή του στην παράδοση των λαογραφικών σπουδών του 
ΔΠΘ. Έτσι, η επιλογή της ανάθεσης του Μουσείου στην επιστημονική μέριμνα και φροντίδα 
του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας και κατ’ επέκταση του ΔΠΘ, φωτίζεται στις πραγματικές της διαστάσεις, ως μια 
από τα πράγματα και τις εξελίξεις επιβεβλημένη, σχεδόν αναπόδραστη και απολύτως φυσική 
και τεκμηριωμένη επιλογή. Ως ένα φυσικό επακόλουθο των μεγάλων επιτευγμάτων της 
Λαογραφίας και των σπουδών του λαϊκού πολιτισμού ευρύτερα στον θρακικό ακαδημαϊκό, 
επιστημονικό και πνευματικό χώρο, από την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα και ως 
σήμερα. 
 
Σημείωση: Σε εκτενέστερη μορφή και με την προσθήκη νέων στοιχείων και σύγχρονης 
βιβλιογραφίας έχει δημοσιευθεί με τον τίτλο «Το ‘Εθνολογικό Μουσείο Θράκης – Αγγελική 
Γιαννακίδου’, ο θρακικός λαϊκός πολιτισμός και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Θ. Β. Κούγκουλο (επιμ.), Ο λαϊκός πολιτισμός της Θράκης και η 
διαχείρισή του. Τιμητικό αφιέρωμα στην ιδρύτρια και πρόεδρο του «Εθνολογικού Μουείου 
Θράκης» Αγγελική Γιαννακίδου. Κομοτηνή 2019 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 6 / 
εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»), σ. 13-26 (βλ. παραπάνω, αρ. 1536). 
 

1408. «Ζητήματα ερμηνείας των εθιμικών εκδηλώσεων της 
ελληνορθόδοξης λαϊκής θρησκευτικής παράδοσης», Απόστολος 
Βαρνάβας 80 (2019), σ. 452-460. 
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Περίληψη: Με ορισμένα ζητήματα ερμηνείας εθίμων και εθιμικών μορφών από τον χώρο 
της θρησκευτικής λαογραφίας ασχολείται η μελέτη αυτή, ως μικρή συμβολή τόσο στην 
ανάπτυξη του κλάδου αυτού της επιστήμης της Λαογραφίας, όσο και στο έργο των 
ερασιτεχνών «παραδοσιακών» λαογράφων. Και τούτο επειδή οι τελευταίοι ασκούν 
σημαντικότατο έργο, καθώς καταγράφουν και προσφέρουν υλικό στην επιστημονική έρευνα, 
συχνά όμως υποπίπτουν σε μεθοδολογικά και άλλα λάθη, που ουσιαστικά φαλκιδεύουν την 
μεγάλη προσφορά τους στις λαογραφικές σπουδές. Για τον λόγο αυτό και οι παρατηρήσεις 
που διατυπώνονται εδώ μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην πληρέστερη οργάνωση 
των δικών τους εργασιών υποδομής για την επιστημονική Λαογραφία, και μάλιστα στον 
κρίσιμο για την ταυτότητά μας χώρο της ελληνορθόδοξης λαϊκής θρησκευτικής παράδοσής 
μας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Αν. Χρυσοστόμου, «Το κουρμπάνι του Αρχοντικού», Φίλιππος. Έκδοση της Ιστορικής και 
Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών «ο Φίλιππος» 102 (2020), σ. 69. 

 
1409. «Η διαχείριση της παράδοσης και ο σύγχρονος ελληνικός 

λαϊκός πολιτισμός στη Θράκη», στον τόμο Πρακτικά 18ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτημα 
Ξάνθης (21 – 24 Σεπτεμβρίου 2017). Ξάνθη 2019, εκδ. Σπανίδη, σ. 
39-46. 
 

Περίληψη: Το ζήτημα της διαχείρισης των παλαιότερων παραδοσιακών μορφών πολιτισμού 
είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη φυσιογνωμία και το περιεχόμενο του σύγχρονού μας λαϊκού 
πολιτισμού. Κι αυτό επειδή η παράδοση, ως γνωστόν, είναι μια διαδικασία εν κινήσει, στα 
πλαίσια της οποίας παλαιότερα στοιχεία επιβιώνουν ή μετασχηματίζονται και άλλα 
προστίθενται, σχηματίζοντας μια συνεχή ροή πολιτισμού, η οποία και προσδιορίζει την 
καθημερινότητά μας, αλλά και νοηματοδοτεί την πολιτισμική μας ταυτότητας. Στην μελέτη 
αυτή εξετάζεται η διαχείριση της λαϊκής παράδοσης στη Θράκη και να χρησιμοποιηθεί η 
παράδοση ως γέφυρα στο χρόνο και στον τόπο, ως δίαυλος επικοινωνίας λαών και 
πολιτισμικών παραδόσεων, και όχι ως διαχωριστικό όριο. Κι αυτό φυσικά είναι καθαρά θέμα 
διαχείρισης των παλαιότερων πολιτισμικών μορφών, και στο πεδίο αυτό ο ρόλος του 
«Λυκείου των Ελληνίδων», που δεν αποτελεί εθνοτοπικό σύλλογο, και διαθέτει πείρα και 
τεχνογνωσία, μπορεί να είναι ευεργετικά καθοριστικός. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Νικόλαος Κόκκας, Τα Δημοτικά Τραγούδια των Πομάκων της Θράκης στο πλαίσιο της 
βαλκανικής μουσικής παράδοσης. Συγκριτική μελέτη πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων και διερεύνηση 
δυνατοτήτων παιδαγωγικής αξιοποίησής τους 2, Κομοτηνή 2021 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 980. 
 

1410. «Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Εμμανουήλ Γδούτος και η 
ελληνική γλώσσα ως φορέας πολιτισμικών αξιών», Ενδοχώρα 113 
(2019), σ. 45-48. 
 

Περίληψη: Πρόκειται για ομιλία κατά την αναγόρευση του καθηγητή και ακαδημαϊκού 
Εμμανουήλ Γδούτου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, 
κατά την οποία καταδεικνύεται ότι μηχανικός ο ίδιος, επιδόθηκε σε μια διεπιστημονική 
προσέγγιση ορισμένων ενδιαφερουσών πτυχών της ελληνικής γλώσσας στη διαχρονία της, 
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αλλά και ως φορέως αξιών πολιτισμού, ακριβώς όπως έδειξε η επιστημονική προς τιμήν του 
ημερίδα, η οποία προηγήθηκε. Και απέδειξε με αυτήν την πτυχή του έργου του ότι η γλώσσα 
συνιστά όχι μόνο εργαλείο επικοινωνίας, αλλά και φορέα πολιτισμού και επιστήμης, γι΄ αυτό 
και η σημασία της υπερβαίνει τα όρια μια επιστημονικής προσέγγισης, και ενδιαφέρει όχι 
μόνο πολλούς κλάδους του επιστητού, αλλά και όλους τους σκεπτόμενους και λόγιους 
ερευνητές, επιστήμονες και στοχαστές, οι οποίοι ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου 
εκφράζονται και επικοινωνούν με αυτήν. 
 

1411. «Σαμιακές συμβολές στη δωδεκανησιακή βιβλιογραφία 
(1678 – 1920)», Δωδεκανησιακόν Αρχείον 11 (2019). Τόμος 
αφιερωμένος στη λαογράφο της Δωδεκανήσου Περσεφόνη 
Κουτσουράδη (1923 – 2018), σ. 105-116. 
 

Περίληψη: Οι σχέσεις της Σάμου με τα Δωδεκάνησα είναι, όπως είναι φυσικό λόγω 
γειτνιάσεως, πολυεπίπεδες, στενές και διαχρονικές. Δεν αφορούν μόνο την γνωστή εμπλοκή 
των Πατμίων και της Πάτμου στη νεότερη φάση της ιστορίας της Σάμου, αλλά σχετίζονται 
με πολλές και σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους, με την μεταφορά 
λειψάνων αλλά και εθίμων της λαϊκής λατρείας από τα Δωδεκάνησα στη Σάμο, ακόμη και με 
το έργο μαστόρων και τεχνητών, οι οποίοι προερχόμενοι από την Κάρπαθο εγκαταστάθηκαν 
και δούλεψαν στη Σάμο, και οι οικογενειακές ρίζες των οποίων εντοπίζονται μέχρι σήμερα. 
Στην μελέτη αυτή θα ασχολούμαστε με οκτώ περιπτώσεις σημαντικών συμβολών στην 
μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού των Δωδεκανήσων, οι οποίες σχετίζονται με 
εκδόσεις που είτε έγιναν στη Σάμο, είτε αφορούν και τη σαμιακή βιβλιογραφία είτε τέλος 
υπογράφονται από Σαμίους. Οι εκδόσεις αυτές συνιστούν μια αξιοπρόσεκτη περίπτωση των 
πνευματικών σχέσεων μεταξύ των Δωδεκανήσων και της Σάμου. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1412. «Η διαχείριση των εκκλησιαστικών κειμηλίων της Σάμου 

και το ‘Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών 
Μελετών’ της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 89 (2018-2019), σ. 77-97. 
 

Περίληψη: Η διαχείριση των εκκλησιαστικών κειμηλίων, ιδίως σε τόπους με μακραίωνη 
ιστορία και πολυποίκιλη όσο και ιδιαίτερη τοπική εκκλησιαστική και λατρευτική παράδοση, 
αποτελεί μείζον ζήτημα και πρόβλημα προς επίλυση από τις κατά τόπους εκκλησιαστικές 
αρχές. Και τούτο επειδή τα εκκλησιαστικά κειμήλια αυτών των τόπων και πολλά, συχνά δε 
και ακατάγραφα, είναι, αλλά και εν μέρει σε λειτουργική και λατρευτική χρήση, συνδεόμενα 
με την τοπική ταυτότητα και συνείδηση των κατοίκων. Στην μελέτη αυτή παρουσιάζεται ο 
τρόπος με τον οποίο διαφυλάσσονται, μελετώνται και εν γένει διαχειρίζονται τα 
εκκλησιαστικά κειμήλια των ναών και μονών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. 
Μιας εκκλησιαστικής επαρχίας με μεγάλη πλήθος ναών και εκκλησιαστικών κειμηλίων, τα 
νησιά της οποίας κατά κανόνα δεν υπέστησαν καταστροφές και δηώσεις στη διάρκεια της 
ιστορικής τους διαδρομής, γι’ αυτό και διασώζουν πολλά και σημαντικά έργα 
εκκλησιαστικής τέχνης, όπως παλαιά βιβλία και χειρόγραφους κώδικες, τοιχογραφίες και 
φορητές εικόνες, σκεύη και άμφια. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Χαρ. Δημακοπούλου, «Βιβλία», Εστία 41666 (30 – 31 Μαΐου 2020), σ. 7. 
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1413. «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας σε αρχεία 

‘Πηλιορειτών εν Αιγύπτω’: εργαλεία συλλογής, προβολής και 
καταγραφής ή ψηφιακά ερευνητικά σημειωματάρια;», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 89 (2018-2019), σ. 99-112 [σε συνεργασία με 
τον Αλ. Καπανιάρη]. 
 

Περίληψη: Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το πλαίσιο σχεδιασμού και τα πρώτα βήματα 
υλοποίησης μιας μακροχρόνιας έρευνας με σκοπό να επιχειρήσει στο πλαίσιο  της Αρχειακής 
Εθνογραφίας, ένα διεπιστημονικό διάλογο στα πεδία  της Ιστορίας, της Λαογραφίας, της 
Ανθρωπολογίας και της Πληροφορικής με αφορμή τα τεκμήρια και τις  σχετικές μαρτυρίες 
που προκύπτουν από τα αρχεία των Πηλιορειτών της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας 
που μετανάστευσαν και δραστηριοποιήθηκαν στην Αιγύπτω από το 1860 έως το 1960. 
Επιπροσθέτως ένα από τα σημαντικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στην έρευνα μας  
με πεδίο εφαρμογής τα αρχεία των «Πηλιορειτών Εν Αιγύπτω» είναι και οι αναγνώσεις των 
αρχείων σε ψηφιακό περιβάλλον χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως εργαλείο προβολής και 
αποκρυπτογράφησης αλλά και ως εργαλείο συλλογής νέων δεδομένων από συγγενικά 
πρόσωπα (e-learning, ψηφιακές αφηγήσεις, κλειστές ομάδες συνομιλιών, ιστολόγια κ.ά.).  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Αλ. Καπανιάρης, Αρχειακή Εθνογραφία και αναγνώσεις σε ψηφιακό περιβάλλον. 
«Συνομιλώντας» με τα αρχεία των Πηλιορειτών εν Αιγύπτω. Ανθρωπιστικές επιστήμες και ψηφιακά 
μέσα. Βόλος 2020, εκδ. Ιδιόμελον, σ. 157 (β΄ έκδ.: Αθήνα 2021, εκδ. Πεδίο, σ. 157). Σπ. Σακαρέλος, 
Αρχεία τοπικής ιστορίας: η ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο αναδιήγησης της δημόσιας ιστορίας. Πάτρα 
2020 (διπλ. εργ.: ΕΑΠ), σ. 82. Χαρ. Δημακοπούλου, «Βιβλία», Εστία 41666 (30 – 31 Μαΐου 2020), σ. 
7. Αλ. Καπανιάρης, «Τα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης στο πεδίο της ψηφιακής Λαογραφίας: το νέο 
κοινωνικό δίκτυο Iluggy και ο λαϊκός ζωγράφος Νικόλαος Α. Χριστόπουλος», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Αλ. Καπανιάρης (επιμ.), Ελληνική Λαϊκή Τέχνη: παλαιότερες 
θεματικές με σύγχρονες προσεγγίσεις 2. Βόλος 2021, εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
- Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 12 / εκδ. Ιδιόμελον, σ. 425 σημ. 3, 4. 
Αφρ. Νουνανάκη, Ελληνικοί αστικοί θρύλοι στο διαδίκτυο. Αθήνα 2021 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 838. 
 

1414. «Αρχειακή εθνογραφία και αναγνώσεις σε ψηφιακό 
περιβάλλον: ‘συνομιλώντας’ με τα αρχεία των ‘Πηλιορειτών εν 
Αιγύπτω’: ο σχεδιασμός μιας μακροχρόνιας έρευνας», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 89 (2018-2019), σ. 113-146 [σε συνεργασία με 
τον Αλ. Καπανιάρη]. 

 
Περίληψη: Η παρούσα εργασία διερευνά τη σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
επικοινωνίας στο πεδίο της αρχειακής εθνογραφίας και ειδικότερα στο ερευνητικό 
πρόγραμμα «Οι Πηλιορείτες Εν Αιγύπτω». Βασικός προβληματισμός της εργασίας αυτής, 
ήταν αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας είναι εργαλεία συλλογής, προβολής 
και καταγραφής ή παράλληλα και ψηφιακά σημειωματάρια. Η χρήση εργαλείων κοινωνικής 
δικτύωσης και επικοινωνίας στην αρχειακή εθνογραφία είχε ως εφαρμογή τα αρχεία των 
Πηλιορειτών στην Αίγυπτο, οι οποίοι μετανάστευσαν στην Αίγυπτο από το 1860 έως το 
1960. Η περιοχή του Πηλίου της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, ανήκει στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας της Ελλάδος. Η εργασία πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική 
εποπτεία του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
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Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Αλ. Καπανιάρης, Αρχειακή Εθνογραφία και αναγνώσεις σε ψηφιακό περιβάλλον. 
«Συνομιλώντας» με τα αρχεία των Πηλιορειτών εν Αιγύπτω. Ανθρωπιστικές επιστήμες και ψηφιακά 
μέσα. Βόλος 2020, εκδ. Ιδιόμελον, σ. 157 (β΄ έκδ.: Αθήνα 2021, εκδ. Πεδίο, σ. 157). Σπ. Σακαρέλος, 
Αρχεία τοπικής ιστορίας: η ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο αναδιήγησης της δημόσιας ιστορίας. Πάτρα 
2020 (διπλ. εργ.: ΕΑΠ), σ. 82. Χαρ. Δημακοπούλου, «Βιβλία», Εστία 41666 (30 – 31 Μαΐου 2020), σ. 
7. Αφρ. Νουνανάκη, Ελληνικοί αστικοί θρύλοι στο διαδίκτυο. Αθήνα 2021 (διδ. διατρ.: ΕΚΠΑ), σ. 838. 

 
1415. «Εισαγωγή: Πρόοδος και εξέλιξη των διεπιστημονικών και 

πολυεπιστημονικών ερευνών και μελετών για τους Πομάκους της 
Θράκης», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Αντ. Μπαρτσιώκας – Ν. 
Μαχά-Μπιζούμη (εκδ.), Οι Πομάκοι της Θράκης. 
Πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις / The Pomaks 
of Thrace. A Multidisciplinary and Interdisciplinary Approach. 
Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2020 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: 
Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 7 / εκδ. 
οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 9-35 [σε συνεργασία με τους Αντ. 
Μπαρτσιώκα και Ν. Μαχά]. 

 
Περίληψη: Γίνεται ανασκόπιση τόσο της ιστορίας των επιστημονικών ερευνών για την 
ιστορία, τον πολιτισμό και την φυσική ανθρωπολογία των Πομάκων της Θράκης, όσο και 
αναφορά στους σκοπούς και τη μεθοδολογία της διοργάνωσης του διεθνούς συνεδρίου, από 
τις ανακοινώσεις του οποίου προέκυψε ο μετά χείρας τόμος. Επίσης γίνεται αναφορά τόσο 
στη διάρθρωση όσο και στα επιμέρους περιεχόμενα του τόμου, και παρουσιάζονται τα 
πορίσματα των μελετών που περιλαμβάνει, ενώ στο τέλος τίθενται οι στόχοι της μελλοντικής 
έρευνας και παρουσιάζονται τα πορίσματα του συνεδρίου για τους Πομάκους, τα πρακτικά 
του οποίου αποτελούν τον μετά χείρας τόμο. 
 
Κρίσεις: Ενδοχώρα 117 (2020), σ. 81 [Ν. Κόκκας] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1416. «Greek Research and Bibliography about the Pomaks of 

Thrace: a Critical Overwiew», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Αντ. 
Μπαρτσιώκας – Ν. Μαχά-Μπιζούμη (εκδ.), Οι Πομάκοι της 
Θράκης. Πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις / The 
Pomaks of Thrace. A Multidisciplinary and Interdisciplinary 
Approach. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2020 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - 7 / εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 391-
403. 
 

Περίληψη: Οι Πομάκοι της Θράκης, η ιστορία και ο πολιτισμός τους έχουν αποτελέσει, 
ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες, αντικείμενο εντατικής ερευνητικής και συγγραφικής 
ενασχόλησης για επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, επιστημονικών και ιδεολογικών 
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τάσεων και εθνικοτήτων. Η αναδίφηση και η κατηγοριοποίηση της βιβλιογραφικής αυτής 
παραγωγής, σύνοψη και αναγραφή της οποίας παρέχεται στη μελέτη αυτή, μπορεί από μόνη 
της να αποτελέσει ένα είδος ιστορίας των πομακικών σπουδών, αλλά και των τάσεων που 
έχουν επικρατήσει στις σχετικές σπουδές. Το έργο αυτό είναι σημαντικό, τόσο γιατί μπορεί 
να δείξει ποιες είναι οι προοπτικές των πομακικών σπουδών, αλλά και επειδή μπορεί να 
αποτελέσει οδηγό για τους νεότερους επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίοι θα ήθελαν να 
ασχοληθούν με παρόμοια ζητήματα. Γι’ αυτό και επιχειρείται στη μελέτη αυτή η οριοθέτησή 
του, ώστε να σκιαγραφηθούν η πορεία και οι μελλοντικές προοπτικές της μελέτης της 
ιστορικής και λαογραφικής φυσιογνωμίας των Πομάκων της Θράκης. 
 
Κρίσεις: Ενδοχώρα 117 (2020), σ. 82 [Ν. Κόκκας] 
 
Σημείωση: Το μελέτημα αυτό έχει δημοσιευθεί σε πρώτη μορφή και στην ελληνική γλώσσα, βλ. 
παραπάνω αρ. 1443. Εδώ παρατίθεται επικαιροποιημένο ως προς την βιβλιογραφία, 
συμπληρωμένο και αναθεωρημένο σε βασικά του σημεία. Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
Αναφορές: Νικόλαος Κόκκας, Τα Δημοτικά Τραγούδια των Πομάκων της Θράκης στο πλαίσιο της 
βαλκανικής μουσικής παράδοσης. Συγκριτική μελέτη πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων και διερεύνηση 
δυνατοτήτων παιδαγωγικής αξιοποίησής τους 2, Κομοτηνή 2021 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 1042. 
 

1417. «Greek Folklore in the Beginning of the 21st century», στον 
τόμο Universitatea din Bucureşti, Manolis Varvounis. Doctor 
Honoris Causa. Bucureşti 2019, σ. 44-51. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες κατευθύνσεις της 
επιστήμης της Λαογραφίας στην Ελλάδα κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, τόσο 
σε επίπεδο θεωρίας και μεθόδου, όσο και ως προς τα νέα θέματα με τα οποία ασχολείται η 
ελληνική Λαογραφία. Επίσης γίνονται αναφορές στη σχέση ανάμεσα στην Λαογραφία και 
την Κοινωνική Ανθρωπολογία στον ελληνικό χώρο, στις σχέσεις προς την εξέλιξη της 
επιστήμης αυτής διεθνώς και στους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφονται 
πλέον οι σύγχρονες ελληνικές λαογραφικές σπουδές. 
 
Σημείωση: Σε εκτενέστερη μορφή, με συμπληρώματα και διορθώσεις, αλλά και με τη προσθήκη 
βιβλιογραφίας, η μελέτη έχει δημοσιευθεί στα ελληνικά με τον τίτλο «Οι σύγχρονες λαογραφικές 
σπουδές στην Ελλάδα (τέλη 20ού – 21ος αι.)», Кафедра. Kathedra of Byzantine and Modern 
Greek Studies. Scientific Journal of Society of Modern Greek Studies 6 (2020), σ. 97-110 (βλ. 
παρακάτω, αρ ΙΙ. 1606). Με ανάλυση των εξελίξεων αποκλειστικά στον 21ο αι. και προσθήκη 
βιβλιογραφίας και παραδειγμάτων έχει δημοσιευθεί στα ισπανικά: «La Etnología Griega 
Comienzos del Siglo XXI», Estudios Neogriegos. Revista Científica de la Sociedad Hispanica de 
Estudios Neogriegos 19 (2017), σ. 9-19 (βλ. παρακάτω, αρ ΙΙ 1612). Έχει επίσης δημοσιευθεί και 
ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 

 
1418. «Το πολιτισμικό έργο της Εκκλησίας: από την παράδοση 

στις σύγχρονες εκφράσεις», Επί των Ποταμών. Περιοδική έκδοση 
Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου 9 
(2018), σ. 19-26. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται οι βασικές ιδεολογικές συνισταμένες και 
πρακτικές της ανάπτυξης πολιτιστικού έργου από εκκλησιαστικούς φορείς. Από πολιτισμικής 
απόψεως, είναι γνωστή η πρόταση της αναγκαιότητας μιας ελληνικής κατάφασης στην 
Ευρώπη, υπό τον όρο της διατήρησης όλων εκείνων των ιδιαίτερων πολιτισμικών αρχών, 
που ορίζουν την εθνική μας ιδιοπροσωπεία. Το ζήτημα συναρτάται και με την τρέχουσα 
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συγκυρία, καθώς μετά την απόφαση για την μερική ενοποίησή της, η Ενωμένη Ευρώπη 
άρχισε να παίρνει τα χαρακτηριστικά ενιαίου κράτους, αν και οι λαοί δεν ήταν έτοιμοι για 
μια τέτοια εξέλιξη, ώστε από την Ορθόδοξη Εκκλησία συχνά να παρουσιάζονται προτάσεις 
για την διατήρηση της ελληνορθόδοξης παράδοσης του ελληνικού λαού, μέσω της 
προσφυγής στη ζώσα λαϊκή παράδοση. 

 
1419. «Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος και η ανανέωση των ελληνικών 

λαογραφικών σπουδών», Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος 32 (2019), σ. 27-
29. 
 

Περίληψη: Ο καθηγητής Δημήτριος Σ. Λουκάτος (1908-2003) συνδέεται άρρηκτα με την 
ανανέωση των ελληνικών λαογραφικών σπουδών, τόσο με το ερευνητικό και συγγραφικό 
έργο του, όσο και με την βραχύχρονη μεν, αλλά εξαιρετικά αποδοτική πανεπιστημιακή 
διδασκαλία του. Η ανανεωτική του ματιά εκφράστηκε όχι μόνο μέσα από τους τόσους 
επιστημονικούς νεολογισμούς του, αλλά και από τη θεματική και την οπτική γωνία των 
διαφόρων επιστημονικών ή εκλαϊκευτικών δημοσιευμάτων του. Σε όσους τομείς της 
Λαογραφίας ασχολήθηκε, ο Λουκάτος άφησε ζωντανή και ευδιάκριτη τη σφραγίδα του, με 
μια διαισθητική προσέγγιση που ωστόσο αποδείχθηκε τελικά σημαντική. Αυτή λοιπόν η 
ανανέωση της Λαογραφίας, έστω και με την μορφή που την επιχείρησε, αρκεί για να του 
χαρίσει μια επιφανή θέση στο στερέωμα της επιστήμης μας.  
 

1420. «Η συμβολή της Εκκλησίας της Σάμου στην αντιμετώπιση 
της λέπρας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 19-23. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, με βάση αρχειακές και βιβλιογραφικές αναφορές, 
καταδεικνύεται ότι η φροντίδα των λεπρών στη Σάμο, μέχρι και τα τέλη σχεδόν του 19ου και 
τις αρχές του 20ού αιώνα σχετιζόταν άμεσα με το γενικότερο έργο της τοπικής Εκκλησίας, 
και μπορεί να ενταχθεί στην προσφορά της Εκκλησίας στην τοπική κοινωνία. Εξετάζονται οι 
σχετικές δραστηριότητες των μονών, αλλά και η συμβολή του ταμείου των μονών της 
Ηγεμονικής Σάμου στην ίδρυση και λειτουργία του Λεπροκομείου του Καρλοβάσου, και 
εξάγονται σχετικά συνπεράσματα, ως συμβολή στη σχετική αναπτυσσόμενη επιστημονική 
βιβλιογραφία. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1421. «Εκκλησιαστική παράδοση και λαϊκή θρησκευτικότητα 
στα Σκουρέικα της Σάμου», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-
2020), σ. 135-140. 
 

Περίληψη: Η περιοχή των Σκουρεΐκων, στη δυτική Σάμο, αποτελεί μέρος με έντονη 
χριστιανική ιστορία και μοναστική παράδοση από τα μεταβυζαντινά χρόνια, όπως μαρτυρούν 
αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Ιστορία και παράδοση που συμπορεύονται με την 
γενικότερη πορεία του χριστιανισμού στη Σάμο, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να ενταχθεί, 
καθώς τα κάθε είδους ορθόδοξα χριστιανικά προσκυνήματα των κατοίκων αποτελούν μαζί 
με τους ενοριακούς ναούς, τα παρεκκλήσια και τα ξωκλήσια, τα κύρια σεβάσματα της  
χριστιανικής ορθόδοξης λατρείας των Σαμίων, αλλά και σημεία ενδεικτικά για την 
ελληνορθόδοξη παράδοσή τους. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
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1422. «Ναοδομικά της Καστανιάς Σάμου», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 141-148. 
 

Περίληψη: Η περιοχή της Καστανιάς, στη δυτική Σάμο, αποτελεί μέρος με έντονη 
χριστιανική ιστορία και μοναστική παράδοση από τα μεταβυζαντινά χρόνια, όπως μαρτυρούν 
αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Ιστορία και παράδοση που συμπορεύονται με την 
γενικότερη πορεία του χριστιανισμού στη Σάμο, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να ενταχθεί, 
καθώς τα κάθε είδους ορθόδοξα χριστιανικά προσκυνήματα των κατοίκων αποτελούν μαζί 
με τους ενοριακούς ναούς, τα παρεκκλήσια και τα ξωκλήσια, τα κύρια σεβάσματα της  
χριστιανικής ορθόδοξης λατρείας των Σαμίων, αλλά και σημεία ενδεικτικά για την 
ελληνορθόδοξη παράδοσή τους. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1423. «Σάμιοι συγγραφείς: Μανώλης Σαλαμαλέκης», Δελτίο 

Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 149-150. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται το πεζογραφικό έργο ενός σύγχρονου συγγραφέα, από τη Σάμο, 
ο οποίος παράλληλα με την ιατρική εξασκεί και την συγγραφική τέχνη, δίνοντας βιβλία με 
αυτοβιογραφικό ή μη χαρακτήρα, που εντάσσονται αρμονικά στην παράδοση των σαμιακών 
γραμμάτων, και είναι άξια ερεύνης. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1424. «Μνημειακή τοπογραφία της νότιας Σάμου: η τοποθεσία 

‘Καλογερά’ στην περιοχή των Σπαθαραίων», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 151-153. 
 

Περίληψη: Η περιοχή των Σπαθαραίων, στη νότια Σάμο, αποτελεί μέρος με έντονη 
χριστιανική ιστορία και μοναστική παράδοση από τα βυζαντινά ήδη χρόνια, όπως μαρτυρούν 
αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Ιστορία και παράδοση που συμπορεύονται με την 
γενικότερη πορεία του χριστιανισμού στη Σάμο, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να ενταχθεί, 
καθώς τα κάθε είδους ορθόδοξα χριστιανικά προσκυνήματα των κατοίκων αποτελούν μαζί 
με τους ενοριακούς ναούς, τα παρεκκλήσια και τα ξωκλήσια, τα κύρια σεβάσματα της  
χριστιανικής ορθόδοξης λατρείας των Σαμίων, αλλά και σημεία ενδεικτικά για την 
ελληνορθόδοξη παράδοσή τους. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1425. «Ο άγιος Νικόλαος και οι ενοριακοί ναοί των χωριών Πάνω 

και Κάτω Αρβανίτες», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 
154-155. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η θέση της λατρείας του αγίου Νικολάου στην παραδοσιακή λαϊκή 
θρησκευτικότητα των κατοίκων στα χωριά Πάνω και Κάτω Αρβανίτες, στην κεντρική Σάμο, 
και διατυπώνονται υποθέσεις για την σημασία που μπορεί να έχει η λατρεία αυτή για την 
διετεύνηση της ιστορίας και της ιστορικής εξέλιξης των αντίστοιχων οικισμών, ιδίως κατά 
την μεταβυζαντινή περίοδο, η οποία εν πολλοίς παραμένει «σκοτεινή» για την ιστορία του 
νησιού. 
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Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Αρχιμ. Κων. Γιαγάς – Αρ. Θεοδωρόπουλος, «Η ιστορική αλήθεια για το άρθρο του Μ. Γ. 
Βαρβούνη ‘Ο άγιος Νικόλαος και οι ενοριακοί ναοί των χωριών Πάνω και Κάτω Αρβανίτες’ της νήσου 
Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 4234 (11 Ιουλίου 2020), σ. 8. 

 
1426. «Η Εκκλησία της Σάμου στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια: 

η μαρτυρία των εγκυκλίων του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας 
Ειρηναίου», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 156-162. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται στοιχεία από εγκυκλίους του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας 
Ειρηναίου Παπαμιχαήλ (1926-1963), τα οποία μας δίνουν σημαντικές και αθησαύριστες 
πληροφορίες για γεγονότα και ιδίως για συνθήκες της μεταπολεμικής Σάμου, κατά βάση 
όσον αφορά τους ναούς και τις μονές, αλλά και την παραδοσιακή καθημερινότητα των 
κατοίκων, στο βαθμό που αυτή σχετίζονταν και με την εκκλησιαστική ζωή και ποιμαντική 
διακονία. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1427. «Ιστορική πορεία και εκκλησιαστική πραγματικότητα στο 

Νεοχώρι της Σάμου», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 
163-167. 
 

Περίληψη: Η περιοχή του Νεοχωρίου, στη δυτική Σάμο, αποτελεί μέρος με έντονη 
χριστιανική ιστορία και μοναστική παράδοση από τα μεταβυζαντινά χρόνια, όπως μαρτυρούν 
αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Ιστορία και παράδοση που συμπορεύονται με την 
γενικότερη πορεία του χριστιανισμού στη Σάμο, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να ενταχθεί, 
καθώς τα κάθε είδους ορθόδοξα χριστιανικά προσκυνήματα των κατοίκων αποτελούν μαζί 
με τους ενοριακούς ναούς, τα παρεκκλήσια και τα ξωκλήσια, τα κύρια σεβάσματα της  
χριστιανικής ορθόδοξης λατρείας των Σαμίων, αλλά και σημεία ενδεικτικά για την 
ελληνορθόδοξη παράδοσή τους. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1428. «Το αρχείο του συλλόγου ‘Φίλοι των Μονών της Σάμου’ 

στο αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 168-169. 
 

Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στο αρχείο του συλλόγου ‘Φίλοι των Μονών της 
Σάμου’, που θησαυρίζεται στο αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. 
Παρουσιάζονται τα περιεχόμενά του αναλυτικά, και διατυπώνονται σκέψεις και 
συμπεράσματα για την σημασία των περιεχομένων του, στην εξέλιξη της μελέτης και 
έρευνας της εκκλησιαστικής ιστορίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, αλλά και 
ειδικότερα της Σάμου και της θρησκευτικότητας των κατοίκων της. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
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1429. «Το αρχείο της ‘Χριστιανικής Εστίας Σάμου’ στο αρχείο 
της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 170-171. 
 

Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στο αρχείο του συλλόγου ‘Χριστιανική Εστία 
Σάμου’, που θησαυρίζεται στο αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. 
Παρουσιάζονται τα περιεχόμενά του αναλυτικά, και διατυπώνονται σκέψεις και 
συμπεράσματα για την σημασία των περιεχομένων του, στην εξέλιξη της μελέτης και 
έρευνας της εκκλησιαστικής ιστορίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, αλλά και 
ειδικότερα της Σάμου και της θρησκευτικότητας των κατοίκων της. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1430. «Συμπληρωματικός κατάλογος της συλλογής αντιμηνσίων 

της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 172-176. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται και καταλογογραφούνται νέα αποκτήματα της συλλογής 
αντιμηνσίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου, σε συνέχεια προγενέστερης σχετικής μελέτης, 
ως συμβολή τόσο στο ζήτημα της καταγραφής του κειμηλιακού πλούτου της τοπικής 
Εκκλησίας, όσο και στο θέμα της μελέτης της μορφολογίας και της ιστορικής εξέλιξης των 
αντιμηνσίων και της λειτουργικής τους χρήσης, το οποίο συζητείται στη σχετική 
βιβλιογραφία, και στο οποίο η παρούσα συλλογή και η μελέτη της πολλά μπορεί να 
προσφέρει. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1431. «Επιγραφική μαρτυρία για αρχαίο ιερό της Άρτεμης κοντά 

στη Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μυτιληνιών», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 177-178. 
 

Περίληψη: Με βάση ένα επιφανειακό επιγραφικό εύρημα από την ευρύτερη περιοχή της 
μονής Αγίας Τριάδος Μυτιληνιών, και σε συνέχεια της σχετικής με τα ιερά της Άρτεμης 
στην αρχαία Σάμο βιβλιογραφία, και μάλιστα των αναφορών των Κ. Τσάκου και Gr. 
Shippley για το ζήτημα, διατυπώνεται η πρόταση για την ύπαρξη ενός δευτέρου σχετικού 
ιερού στην περιοχή όπου βρέθηκε ο συγκεκριμένος ενεπίγραφος λίθος. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1432. «Το αρχείο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Μυτιληνιών», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 179-181. 
 

Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στο αρχείο του ενοριακού ναού της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Μυτιληνιών, που θησαυρίζεται στο αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και 
Ικαρίας. Παρουσιάζονται τα περιεχόμενά του αναλυτικά, και διατυπώνονται σκέψεις και 
συμπεράσματα για την σημασία των περιεχομένων του, στην εξέλιξη της μελέτης και 
έρευνας της εκκλησιαστικής ιστορίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, αλλά και 
ειδικότερα της Σάμου και της θρησκευτικότητας των κατοίκων της. 
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Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1433. «‘Ιερατικός Σύνδεσμος Σάμου – Ικαρίας (1965 κ. εξ.): 

προκαταρκτικές σκέψεις και παρατηρήσεις», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 182-183. 
 

Περίληψη: Με βάση ορισμένα αντίτυπα του λανθάνοντος αυτού εκκλησιαστικού εντύπου 
της Σάμου, διατυπώνονται παρατηρήσεις για το περιεχόμενο, τους στόχους, την φυσιογνωμία 
και τις αρχές του συγκεκριμένου εντύπου, στα πλαίσια πάντοτε της εκκλησιαστικής ιστορίας 
του νησιού, και της εξέλιξής της στο δεύτερο μισό του 20ού αι., οπότε επιχειρήθηκε μια 
τοπική εκκλησιαστική και πνευματική αναγέννηση από τον Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας 
Παντελεήμονα Α΄ τον Χρυσοφάκη (1965-1974). 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1434. «‘Αρετής εγκώμιον’: η προσωπικότητα, το έργο και η 

προσφορά στη Σάμο του Νίκου Ορφανού», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 184-188. 
 

Περίληψη: Αναφέρονται βιογραφικά στοιχεία, αλλά και τα σχετικά με την προσφορά του Ν. 
Ορφανού στα σαμιακά γράμματα, στη δημοσιογραφία και στη σαμιακή κοινωνία εν γένει, με 
αφορμή σχετική τιμητική εκδήλωση της «εν Αθήναις Αδελφότητος των Σαμίων», στην οποία 
τιμήθηκε ο Ν. Ορφανός για το έργο του. Η δημοσίευση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της 
προσπάθειας δημιουργίας μιας προσωπογραφίας της νεώτερης και σύγχρονης Σάμου. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1435. «Λαογραφική Βιβλιογραφία της Σάμου Ι΄. Συμβολή 

δέκατη», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-2020), σ. 223-263. 
  

Περίληψη: Πρόκειται για συμβολή στη σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία, όπου 
αναφέρεται και το ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, πανεπιστημιακών αρχείων και 
ερευνητικών κέντρων, που προέρχεται από τη Σάμο. Τα βιβλιογραφικά λήμματα 
συνοδεύονται από θεματολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε να μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν από της ερευνητές, ενώ έχουν αποδελτιωθεί συστηματικά και οι 
λαογραφικές αναφορές του τοπικού τύπου. Η συγκέντρωση της λαογραφικής βιβλιογραφίας 
του νησιού συνεχίζεται, ώστε η προσπάθεια αυτή να συμπληρωθεί με νεότερες προσθήκες 
και αναφορές, για να αποτελέσουν οι βιβλιογραφίες αυτές βασικό επιστημονικό εργαλείο του 
λαογράφου που θα θελήσει να ασχοληθεί με ζητήματα σαμιακής λαογραφίας. 
  
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1436. «Reductions of the Internal and External Samians in 
Greece: a contribution to the study of the Cultural Dimension 
Tourism», Open Access Journal of Archaeology and Anthropology 2: 
1 (2019), σ. 1-5 [σε συνεργασία με τον Ν. Ροδοσθένους]. 
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Περίληψη: Oι σατιρικοί ετεροπροσδιορισμοί αποτελούν στοιχείο της ελληνικής κοινωνικής 
ζωής, καθώς απαντώνται τόσο σε ατομικό και οικογενειακό, όσο και σε κοινωνικό και 
κοινοτικό επίπεδο. Oι ετεροπροσδιορισμοί αυτοί αποδίδονται και στους τουρίστες, στους 
ξένους επισκέπτες και περιηγητές, με τους οποίους κάθε καλοκαίρι οι κάτοικοι πολλών 
ελληνικών περιοχών, και ιδίως των λεγομένων «τουριστικών νησιών», έρχονται σε επαφή. 
Οι σατιρικοί ετεροπροσδιορισμοί τουριστών στη Σάμο, με όσα συνεπάγονται και 
προϋποθέτουν, αποτελούν σημαντική πτυχή του σύγχρονού μας λαϊκού πολιτισμού, υπό την 
έννοια ότι αποτελούν ένδειξη για κοινώς αποδεκτές και διαδομένες νοοτροπίες, αντιλήψεις 
και στάσεις ζωής, οι οποίες και συγκροτούν μέρος του πυρήνα του σύγχρονού μας σαμιακού 
λαϊκού πολιτισμού. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. Επίσης, για το ίδιο θέμα βλ. και «Satirical Hetero-Determinations of Tourists in 
contemporary popular culture on the island of Samos in Greece», Journal of Sociology and 
Anthropology 2: 3 (2016), σ. 22-29 (παραπάνω, αρ. ΙΙ. 1454) και «Ετεροπροσδιορισμοί των 
αποδήμων Σαμίων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Συμβολή στη μελέτη της πολιτισμικής 
διάστασης του τουρισμού», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος 
Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In 
Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 85-95 (παραπάνω, αρ. ΙΙ. 1477) με 
διαφορετικά παραδείγματα και συμπληρωμένη βιβλιογραφία. 
 
Αναφορές: D. Papayiannis – N. Soutopoulos – Ath. Panagiou, «Development of Religious Tourism in 
Epirus Region: Perspectives of Pilgrimage tours in Ioannina Perfecture», International Journal of Novel 
Research in Humanity and Social Scienses 7: 6 (2020), σ. 28. 

 
1437. «Η μελέτη της εκκλησιαστικής και λαϊκής θρησκευτικής 

παράδοσης στη Σάμο και η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας», 
στον τόμο Γ. Φιλιππότης (επιμ.), Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 22 
(2020). Αθήνα 2020, σ. 87-102. 
 

Περίληψη: Η διαχείριση των εκκλησιαστικών κειμηλίων, ιδίως σε τόπους με μακραίωνη 
ιστορία και πολυποίκιλη όσο και ιδιαίτερη τοπική εκκλησιαστική και λατρευτική παράδοση, 
αποτελεί μείζον ζήτημα και πρόβλημα προς επίλυση από τις κατά τόπους εκκλησιαστικές 
αρχές. Και τούτο επειδή τα εκκλησιαστικά κειμήλια αυτών των τόπων και πολλά, συχνά δε 
και ακατάγραφα, είναι, αλλά και εν μέρει σε λειτουργική και λατρευτική χρήση, συνδεόμενα 
με την τοπική ταυτότητα και συνείδηση των κατοίκων. Στην μελέτη αυτή παρουσιάζεται ο 
τρόπος με τον οποίο διαφυλάσσονται, μελετώνται και εν γένει διαχειρίζονται τα 
εκκλησιαστικά κειμήλια των ναών και μονών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. 
Μιας εκκλησιαστικής επαρχίας με μεγάλη πλήθος ναών και εκκλησιαστικών κειμηλίων, τα 
νησιά της οποίας κατά κανόνα δεν υπέστησαν καταστροφές και δηώσεις στη διάρκεια της 
ιστορικής τους διαδρομής, γι’ αυτό και διασώζουν πολλά και σημαντικά έργα 
εκκλησιαστικής τέχνης, όπως παλαιά βιβλία και χειρόγραφους κώδικες, τοιχογραφίες και 
φορητές εικόνες, σκεύη και άμφια. 

 
Σημείωση: Για το ίδιο θέμα βλ. και «Η διαχείριση των εκκλησιαστικών κειμηλίων της Σάμου 
και το ‘Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών’ της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας», Εκκλησιαστικός Φάρος 89 (2018-2019), σ. 77-97 (παραπάνω, 
αρ. ΙΙ. 1555) με συμπληρωμένη βιβλιογραφία και περισσότερα παραδείγματα. 
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1438. «Η μελέτη της λαϊκής θρησκευτικότητας και του δημόσιου 
τελετουργικού στον αθηναϊκό αστικό χώρο», στον τόμο Γ. 
Φιλιππότης (επιμ.), Αθηναϊκό Ημερολόγιο 31 (2020), σ. 69-79. 
 

Περίληψη: Η μελέτη της αστικής λαϊκής θρησκευτικότητας εντάσσεται στο πλαίσιο της 
μελέτης της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας, αλλά και των νεωτερικών μορφών της 
σύγχρονής μας λαϊκής ζωής και παράδοσης. Είναι μάλιστα αρκετές οι σχετικές μελέτες που 
εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια στη λαογραφική βιβλιογραφία, όχι μόνο διεθνώς, αλλά και 
στην ελληνική λαογραφική έρευνα. Αποτελεί διαπίστωση της σχετικής βιβλιογραφίας το 
γεγονός ότι οι νεωτερικές λαογραφικές μορφές χαρακτηρίζονται από την επικράτηση της 
κοινωνικότητας έναντι της τελετουργικότητας. Αλλά και οι κάθε είδους δημόσιες τελετές 
στην Ελλάδα έχουν και λαογραφική υπόσταση, η οποία σκιαγραφείται στη μελέτη αυτή, στα 
πλαίσια και της νέας θεματολογίας της ανανεωμένης ελληνικής λαογραφίας. Αυτή η βασική 
πραγματικότητα απεικονίζεται στις μορφές των σύγχρονων εθίμων, τα οποία δημιουργούνται 
στο νεωτερικό αστικό πλαίσιο, και μέσα σε αυτό εξελίσσονται και διαμορφώνονται. 

 
1439. «Η Παναγία στην ελληνική λαϊκή θρησκευτική παράδοση», 

Απόστολος Βαρνάβας 80: 4 (2019), σ. 580-596. 
 

Περίληψη: Η Θεοτόκος αποτελεί το πλέον αγαπητό πρόσωπο της ελληνικής λαϊκής 
λατρείας. Το αρχέτυπο της Παναγίας ως μητέρας όλων των ανθρώπων, κυριαρχεί σε όλες τις 
σχετικές παραδόσεις, τις προσευχές και τις αντιλήψεις του λαού μας. Στη μελέτη αυτή 
εξετάζεται η θέση της Παναγίας στην ελληνική λαϊκή θρησκευτική και τελετουργική 
παράδοση, με βάση τα έθιμα των εορτών της, όπως αυτές έχουν κατανεμηθεί στον ετήσιο 
εορτολογικό κύκλο, από την αρχή του εκκλησιαστικού έτους την 1η Σεπτεμβρίου, ως το 
τέλος του, στις 31 Αυγούστου. Αρχέτυπο της μητρότητας, η Θεοτόκος είναι καθημερινά και 
διαρκώς ζωντανή στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. Κι αυτό βεβαίως αποτυπώνεται 
στα στοιχεία θρησκευτικής λαογραφίας – λίγα και ενδεικτικά από ένα πλήθος αναλόγων που 
θα μπορούσαν να αναφερθούν, που εξετάζονται στη μελέτη αυτή.  

 
1440. «Les Pomaques en Thrace Grecque: Une Minorite 

Europeénne», La Babillarde 4 (2019), σ. 25-30. 
 

Περίληψη: Οι Πομάκοι της Θράκης, η ιστορία και ο πολιτισμός τους έχουν αποτελέσει, 
ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες, αντικείμενο εντατικής ερευνητικής και συγγραφικής 
ενασχόλησης για επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, επιστημονικών και ιδεολογικών 
τάσεων και εθνικοτήτων. Η αναδίφηση και η κατηγοριοποίηση της βιβλιογραφικής αυτής 
παραγωγής, στα πλαίσια της ανάλογης ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στις μειονότητες, 
μπορεί από μόνη της να αποτελέσει ένα είδος ιστορίας των πομακικών σπουδών, αλλά και 
των τάσεων που έχουν επικρατήσει στις σχετικές σπουδές. Το έργο αυτό είναι σημαντικό, 
τόσο γιατί μπορεί να δείξει ποιες είναι οι προοπτικές των πομακικών σπουδών, αλλά και 
επειδή μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τους νεότερους επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίοι 
θα ήθελαν να ασχοληθούν με παρόμοια ζητήματα.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. Με ορισμένες αλλαγές και προσθήκες έχει δημοσιευθεί και στα αγγλικά, με τον 
τίτλο «The Pomaks in Greek Thrace: a minority of Europe» (βλ. παρακάτω, αρ. ΙΙ. 1680). 

 
1441. «Πρωταγωνιστικές μορφές της σαμιακής επανάστασης του 

1821: Χριστόδουλος Μπαρμπούνης († 1822)», στον τόμο Ιερά 
Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος / Ειδική Συνοδική Επιτροπή 
Πολιτιστικής Ταυτότητος, Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Επιστημονικού 
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Συνεδρίου για την επανάσταση του 1821 «Οι μεγάλες 
προσωπικότητες της Ελληνικής Επαναστάσεως. Ομοψυχία και 
διχόνοια κατά την Επανάσταση». Αθήνα 2020, σ. 155-169. 

 
Περίληψη: Η πορεία από την ομόψυχη επαναστατική και ηρωική δράση στον 
εμφυλιοπολεμικό διχασμό, τόσο συχνή στον Ελληνισμό, ακολουθήθηκε και στα χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Στην μελέτη αυτή εξετάζεται, μέσα από βιβλιογραφικά 
και αρχειακά τεκμήρια, σχετική χαρακτηριστική περίπτωση, η οποία αφορά μια 
πρωταγωνιστική μορφή της προεπαναστατικής και της επαναστατικής Σάμου, τον 
Χριστόδουλο Μπαρμπούνη, ο οποίος μεσούσης της Επαναστάσεως έπεσε θύμα εμφυλίων 
συγκρούσεων και παθών. Πρόκειται για μια μορφή που συνδυάζει τόσο την πρωταγωνιστική 
επαναστατική δράση όσο και την εμπλοκή σε διχαστικές συγκρούσεις, γι’ αυτό και για μια 
περίπτωση απολύτως ενδεικτική των ρευμάτων και των τάσεων που ενίοτε επικράτησαν 
στην επαναστατημένη Ελλάδα. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1442. «Οι σύγχρονες λαογραφικές σπουδές στην Ελλάδα και ο 

κλάδος της ‘Θρησκευτικής Λαογραφίας’», Erytheia. Revista de 
Estudios Bizantinos y Neogriegos 41 (2020), σ. 403-415. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες κατευθύνσεις της 
επιστήμης της Λαογραφίας στην Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο θεωρίας και μεθόδου, όσο και ως 
προς τα νέα θέματα με τα οποία ασχολείται η ελληνική Λαογραφία, αλλά και σχετικά με τον 
επιστημονικό διάλογο που έχει αναπτύξει με την Κοινωνική και την Πολιτισμική 
Ανθρωπολογία. Επίσης γίνονται αναφορές στην ανάπτυξη του κλάδου της «Θρησκευτικής 
Λαογραφίας», στα περιεχόμενα, στις μεθόδους και στις θεματικές της στον ελληνικό χώρο, 
στις σχέσεις προς την εξέλιξη της επιστήμης αυτής διεθνώς και στους βασικούς άξονες γύρω 
από τους οποίους περιστρέφονται πλέον οι σύγχρονες ελληνικές λαογραφικές σπουδές, 
διαμορφώνοντας το σύγχρονο επιστημονικό και εξωστρεφές χαρακτήρα τους. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Ευθ.-Σουζ. Γαβριήλ, Η θρησκευτικότητα ως πολυτροπικό μέσο τουριστικής προβολής. Μια 
διαθρησκευτική προσέγγιση στα ταξίδια θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα και την Τουρκία. 
Θεσσαλονίκη 2021 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), σ. 245. 

 
1443. «Κοινές τελετουργικές και εθιμικές εκδηλώσεις στον 

ελληνικό και τουρκικό παραδοσιακό πολιτισμό», Ενδοχώρα 114 
(2019), σ. 40-45. 
 

Περίληψη: Η εξέταση των κοινών εθιμικών εκδηλώσεων, τελετουργιών και δρωμένων 
ανάμεσα στον ελληνικό και τον τουρκικό λαϊκό πολιτισμό εντάσσεται βεβαίως στην 
γενικότερη προβληματική σχετική με την ύπαρξη κοινών στοιχείων στους επιμέρους λαϊκούς 
πολιτισμούς των βαλκανικών λαών, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που υπακούει στην 
διαπιστωμένη πραγματικότητα της ύπαρξης πολλών και σημαντικών κοινών ή παρόμοιων 
στοιχείων μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής κυρίως 
των Βαλκανίων, της Μικράς Ασίας και της Μέσης Ανατολής, όπου επί αιώνες συνυπήρξαν 
χριστιανικοί και μουσουλμανικοί πληθυσμοί, που έχουν αποτελέσει συχνά αντικείμενο 
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μελέτης, και τα οποία με σιγουριά μπορούν να αποδοθούν στις ιδιαίτερες ιστορικές και 
πολιτισμικές συνθήκες που επικράτησαν στις αντίστοιχες περιοχές.  

 
1444. «Θρησκευτικές αδελφότητες της Ηγεμονίας της Σάμου 

(1834 – 1912)», στον τόμο Μυριώνυμον εύχος τω Σεβασμιωτάτω 
Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονι επί 
τω χρυσώ Ιωβηλαίω Ιερωσύνης (1969 – 2019) και τω αργυρώ 
Ιωβηλαίω Αρχιερωσύνης (1994 – 2019) 3. Βέροια 2019, σ. 69-78. 

 
Περίληψη: Οι θρησκευτικές αδελφότητες της Σάμου που καταγράφονται και μελετώνται 
εδώ,  συστάθηκαν και έδρασαν στην διάρκεια της Ηγεμονίας της Σάμου, μετά το 1850, κατά 
κύριο δε λόγο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αι., όπως άλλωστε συμβαίνει και σε 
άλλες εστίες του οικουμενικού Ελληνισμού. Οι αδελφότητες αυτές  αναπτύχθηκαν κυρίως 
στον αγροτικό χώρο και δευτερευόντως στον αστικό ιστό του νησιού, και ήταν άμεσα 
συνδεμένες με την λαϊκή λατρευτική τιμή κάποιου αγίου, κατά κύριο λόγο αγίου σχετικού με 
την αγροτική και κτηνοτροφική ζωή και παραγωγή. Επικεντρώνονταν στην οικοδόμηση, 
ανοικοδόμηση, επισκευή και συντήρηση ναών, στην κατασκευή εικόνων και στην 
διοργάνωση των αντιστοίχων πανηγυριών των προστατών αγίων τους, αλλά και στο 
φιλανθρωπικό και το κοινωνικό έργο. Συνέχιζαν δηλαδή, ως προς το σημείο αυτό, το έργο 
των συντεχνιών της τουρκοκρατίας, που είχαν και πνευματική, αλλά και τελετουργική και 
εθιμική διάσταση.  
 
Σημείωση: Πρόκειται για συμπληρωμένη με νέο υλικό, εμπλουτισμένη και αναθεωρημένη 
μορφή παλαιότερης μελέτης μου, με θέμα «Θρησκευτικές αδελφότητες στην Ηγεμονική Σάμο. 
Συμβολή στη μελέτη της ιστορικής διάστασης της σαμιακής λαϊκής θρησκευτικότητας», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 143 – 154 (βλ. παραπάνω, αρ. 1154). Έχει δημοσιευθεί και 
ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 

1445. «Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου 
στην περιφέρεια Σουρμένων του Πόντου. Η περίπτωση του 
οικισμού Μουλκάντων», Αρχείον Πόντου 59 (2019), σ. 79-96. 
 

Περίληψη: Η μελέτη της λαϊκής θρησκευτικότητας των Ελλήνων του Πόντου στην ιστορική 
της διάσταση, αποτελεί τον κύριο κορμό της ποντιακής λαογραφίας. Κι όπως συμβαίνει με 
τον παραδοσιακό πολιτισμό και άλλων ελληνικών περιοχών, υπάρχει και εδώ το φαινόμενο 
των πολλών και επάλληλων τοπικών παραλλαγών εθίμων και τελετουργιών, που 
συναποτελούν την τοπική εθιμική φυσιογνωμία κάθε οικισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη 
των τυχόν εθιμικών και λαϊκών τελετουργικών ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων οικισμών 
συνιστά βασική προτεραιότητα της λαογραφικής έρευνας, καθώς μέσα από αυτήν 
αποκαλύπτεται η πολυτυπία και η πολυσημία της λαϊκής θρησκευτικότητας των Ελλήνων 
του Πόντου. Μικρή συμβολή στην προσπάθεια αυτή αποτελεί και η παρούσα εργασία, στην 
οποία εξετάζεται ο παραδοσιακός θρησκευτικός βίος ενός μικρού οικισμού του Πόντου. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Σπ. Τανασίδης, Τσάλκα. Στοιχεία ιστορίας και λαογραφίας των τουρκοφώνων Ποντίων του 
Καυκάσου. Αθήνα 2021, εκδ. Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, σ. 138 σημ. 422, σ. 167. 

 
1446. «Ο μακαριστός Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κυρός 

Ιάκωβος Σωφρονιάδης (1947 – 2018). Μικρό βιογραφικό 
σχεδίασμα», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Π. Δ. Ριζόπουλος (επιμ.), 
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Ιερά Μητρόπολις Διδυμοτείχου. Ορεστιάδος και Σουφλίου, 
Ιακώβου Μνήμη. Τόμος εις μνήμην του Μητροπολίτου 
Πριγκηποννήσων κυρού Ιακώβου Σωφρονιάδη (1947 – 2018). 
Θεσσαλονίκη 2020, εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 29-33. 
 

Περίληψη: Γίνεται εκτενής αναφορά στα βιογραφικά στοιχεία και στην προσωπικότητα του 
μακαριστού Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου, αλλά και στη θέση του τόσο στην 
ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, όσο και στην ιεραρχία του Οικουμενικού Θρόνου, σε 
όλη τη διάρκεια της ιερατικής σταδιοδρομίας του. Επίσης γίνεται αναφορά συστηματική στο 
συγγραφικό, ποιμαντικό και αναστηλωτικό του έργο, ιδίως στην Ιερά Μητρόπολη 
Πριγκηποννήσων, της οποίας τα κύρια εκκλησιαστικά μνημεία ανακαίνισε και 
αποκατέστησε, χάρη στις ενέργειες και τους σχεδιασμούς του. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, 
σ. 343 [Θαν. Κούγκουλος] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1447. «Εισαγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση πολιτισμικών 

προτύπων στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Π. Δ. Ριζόπουλος (επιμ.), Ιερά Μητρόπολις 
Διδυμοτείχου. Ορεστιάδος και Σουφλίου, Ιακώβου Μνήμη. Τόμος 
εις μνήμην του Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυρού Ιακώβου 
Σωφρονιάδη (1947 – 2018). Θεσσαλονίκη 2020, εκδ. οίκος Κ. & Μ. 
Αντ. Σταμούλη, σ. 183-198. 
 

Περίληψη: Τα φαινόμενα της εισαγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης πολιτισμικών 
προτύπων είναι κοινά στη σύγχρονή μας εθιμική πραγματικότητα, καθώς αποτελούν βασικά 
και ουσιώδη γνωρίσματα της νεωτερικότητας. Τα ξένα πολιτισμικά πρότυπα, καθώς 
διαδίδονται, μεταλλάσσονται και διαχέονται, δημιουργούν νέες εθιμικές μορφές, τις οποίες η 
επιστήμη της λαογραφίας παρακολουθεί, καταγράφει, και μελετά. Στις νέες συνθήκες υπό τις 
οποίες υπάρχει, δομείται και λειτουργεί ο ελληνικός λαϊκός πολιτισμός, η εισαγωγή, η 
αναπαραγωγή και η διάδοση νέων πολιτισμικών προτύπων αποτελεί κύρια και βασική 
διαδικασία, δεδομένου ότι η συνεχής επικοινωνία και οι δυνατότητες της ανοικτότητας και 
της εξωστρέφειας, τις οποίες τα νέα τεχνολογικά μέσα προσφέρουν, δημιουργούν ένα 
εντελώς νέο τοπίο, μέσα στο οποίο ο λαϊκός πολιτισμός αναδομείται, προσαρμόζεται και 
σημασιοδοτείται. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, 
σ. 345 [Θαν. Κούγκουλος] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1448. «Το εκκλησιαστικό και πνευματικό έργο του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου. 
Μικρό σχεδίασμα για μια μεγάλη προσφορά», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Π. Δ. Ριζόπουλος (επιμ.), Ιερά Μητρόπολις 
Διδυμοτείχου. Ορεστιάδος και Σουφλίου, Ιακώβου Μνήμη. Τόμος 
εις μνήμην του Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυρού Ιακώβου 



 714 

Σωφρονιάδη (1947 – 2018). Θεσσαλονίκη 2020, εκδ. οίκος Κ. & Μ. 
Αντ. Σταμούλη, σ. 367-374. 
 

Περίληψη: Σε συνέχεια προηγούμενου σχετικού δημοσιεύματος, γίνεται εκτενής αναφορά 
στα βιογραφικά στοιχεία και στην προσωπικότητα του μακαριστού Μητροπολίτου 
Πριγκηποννήσων Ιακώβου, αλλά και στη θέση του τόσο στην ομογένεια της 
Κωνσταντινούπολης, όσο και στην ιεραρχία του Οικουμενικού Θρόνου, σε όλη τη διάρκεια 
της ιερατικής σταδιοδρομίας του. Επίσης γίνεται αναφορά συστηματική στο συγγραφικό, 
ποιμαντικό και αναστηλωτικό του έργο, ιδίως στην Ιερά Μητρόπολη Πριγκηποννήσων, της 
οποίας τα κύρια εκκλησιαστικά μνημεία ανακαίνισε και αποκατέστησε, χάρη στις ενέργειες 
και τους σχεδιασμούς του, με ιδιαίτερη έμφαση στο πνευματικό και εκκλησιαστικό έργο του, 
στα πλαίσια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο υπήρξε πρωτοποριακό και 
ρηξικέλευθο. 
 
Κρίσεις: Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, 
σ. 346 [Θαν. Κούγκουλος] 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1449. «Λαογραφικά της Σάμου. Σύντομη περιήγηση στις μορφές 

του λαϊκού πολιτισμού του νησιού», στον τόμο Στ. Βατούγιου 
(επιμ.), Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου: από το παρελθόν στο μέλλον. 
Αθήνα 2020, εκδ. Αλέξανδρος, σ. 3-5. 
 

Περίληψη: Η παραδοσιακή κοινωνία της Σάμου υπήρξε κατά κύριο λόγο αγροτική και 
κτηνοτροφική, και δευτερευόντως στηριγμένη στις κάθε είδους ναυτικές εκμεταλλεύσεις. Η 
σαμιακή κοινωνία χαρακτηρίζεται από έντονους ψυχολογικούς δεσμούς προς τη γενέθλια γη, 
τη Σάμο, και προς το ιστορικό και πολιτισμικό παρελθόν της, αυτό που θα μπορούσαμε να 
χαρακτηρίσουμε ως ιστορική διάσταση της τοπικής λαϊκής παράδοσης. Για την πληρέστερη 
κατανόηση των βασικών πολιτισμικών παραμέτρων του λαϊκού πολιτισμικού συστήματος 
της  Σάμου γίνεται αναφορά εδώ επιγραμματικά σε ορισμένες εθιμικές εκδηλώσεις, που 
αποτελούν τη βάση και τον πυρήνα της σαμιακής λαογραφικής πραγματικότητας.         

 
1450. «The Folklore of Samos», στον τόμο Στ. Βατούγιου (επιμ.), 

Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου: από το παρελθόν στο μέλλον. Αθήνα 
2020, εκδ. Αλέξανδρος, σ. 7. 
 

Περίληψη: Αναφέρονται ενδεικτικά μορφές της λαϊκής ζωής στη Σάμο, που δεν καλύπτουν 
βεβαίως το σύνολο των λαογραφικών εκδηλώσεων και γνωρισμάτων της σαμιακής 
κοινωνίας, δίνουν ωστόσο το στίγμα των πλέον χαρακτηριστικών εκδηλώσεών της. Ακόμη 
και σε περιόδους έντονου πολιτισμικού συγκρητισμού, οι εθιμικές εκδηλώσεις που 
αναφέρονται εδώ συνεχίζουν να αποτελούν τη βάση του ζωντανού σύγχρονου λαϊκού 
πολιτισμού των κατοίκων της Σάμου. Ενός πολιτισμού που βιώνεται και προβάλλεται και 
από τους Σαμίους της διασποράς, ως ο κύριος πολιτισμικός ομφάλιος λώρος που συνδέει 
τους Σαμίους, όπου γης.  
 

1451. «Αμπελοκαλλιέργεια και οινοποιητική παράδοση στη 
Σάμο», στον τόμο Στ. Βατούγιου (επιμ.), Τα νησιά του Βορείου 
Αιγαίου: από το παρελθόν στο μέλλον. Αθήνα 2020, εκδ. Αλέξανδρος, 
σ. 10-11. 
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Περίληψη: Η καλλιέργεια του αμπελιού υπήρξε στη Σάμο διαχρονικά βασικό στήριγμα της 
οικιακής οικονομίας. Τα αμπέλια, ορεινά ή πεδινά, που φτάνουν κάποτε ως τη θάλασσα, 
αποτελούν το κυριότερο γνώρισμα του σαμιακού τοπίου, διαχρονικά. Κατά κοινή αντίληψη 
απαραίτητο περιουσιακό στοιχείο για τον κάθε νοικοκύρη ήταν ένα τουλάχιστον αμπέλι, 
αδιάφορο αν θα ήταν μικρό ή μεγάλο. Αυτός ο συνδυασμός οικονομικής σκοπιμότητας και 
τελετουργικής εθιμικότητας, είναι που κάνει το αμπέλι και το κρασί τόσο δημοφιλή στη 
Σάμο, ένα νησί όπου η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοπαραγωγή, σε όλες τις μορφές και τις 
εκδοχές τους, αποτελούν βασική συνιστώσα της ζωής, αλλά και κύριο συνδετικό κρίκο 
ανάμεσα στις εκδηλώσεις του υλικού, του κοινωνικού αλλά και του πνευματικού βίου του 
λαού. 

 
1452. «Επίτομα ημερολόγια συλλόγων και η πολιτισμική 

διάστασή τους: η περίπτωση των συλλόγων αποδήμων Σαμίων», 
στον τόμο Αντρ. Ανδρέου – Κ. Κασβίκης (επιμ.), Δώρημαν. 
Αφιερωματικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Κωνσταντίνο 
Φωτιάδη. Θεσσαλονίκη 2020, εκδ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Φλώρινας / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σ. 
85-99. 

 
Περίληψη: Η ελληνική λαογραφική έρευνα έχει επισημάνει τη σημασία των ημερολογίων 
για την μελέτη του σύγχρονού μας ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Ήδη έχουν δημοσιευθεί 
μελέτες σχετικά με τα ημερολόγια τοίχου, αλλά και τα εγκόλπια εκκλησιαστικά ημερολόγια, 
στις οποίες τίθενται οι βάσεις για την παραπέρα λεπτομερέστερη μελέτη τους. Στην εργασία 
αυτή εξετάζεται μια ακόμη ενδιαφέρουσα κατηγορία ημερολογίων, που παρουσιάζει επίσης 
λαογραφικό ενδιαφέρον, τα επίτομα και επιτραπέζια ημερολόγια. Η μελέτη θα 
χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα ανάλογα ημερολόγια σαμιακών συλλόγων, ώστε να αποτελεί 
επίσης συμβολή στην μελέτη του σύγχρονου και νεωτερικού σαμιακού λαϊκού πολιτισμού, 
στην έρευνα του οποίου έχουν στραφεί οι σαμιακές σπουδές τα τελευταία χρόνια, 
ακολουθώντας τις γενικότερες τάσεις της ελληνικής λαογραφίας.  

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1453. «Samos town in the late 20th and the early 21st century: The 

transition from tradition to modernity and the role of tourism», 
στον τόμο Aikaterini S. Markou – Meglena Zlatkova (επιμ.), Post-
Urbanities, cultural Reconsiderations and Tourism in the Balkans. 
Athens 2020, εκδ. Herodotos, σειρά Balkanica ei Orientalia, αρ. 4, 
σ. 335-349. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται οι επιπτώσεις του τουρισμού σε ένα αστικό 
νησιωτικό κέντρο του Ανατολικού Αιγαίου, την πόλη της Σάμου, την πρωτεύουσα του 
ομώνυμου νησιού. Συγκεκριμένα εξετάζεται πώς ο τουρισμός εντάχθηκε στο πλαίσιο της 
μετάβασης από την παραδοσιακή στη νεωτερική κοινωνία, από τις τελευταίες δεκαετίες του 
20ού ως τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, και τι επιπτώσεις υπήρξαν από την διαδικασία 
αυτή στην κοινωνική, οικονομική αλλά και πολιτισμική ζωή των κατοίκων της πόλης, και 
κατ’ επέκταση του νησιού, κυρίως στο πεδίο του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου, όπου 
διαπιστώνονται και οι πιο σημαντικές διαφοροποιήσεις και αλλαγές, στα πλαίσια της 
σημαντικότατης αυτής πολιτισμικής διαδικασίας. 
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Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1454. «Κυπριακά αγιολατρευτικά», στον τόμο Αμφ. Παπαθωμάς 

– Γραμμ. Κάρλα – Δημ. Σταμάτης (επιμ.), Ήματα Πάντα. Τιμητικός 
τόμος για τον καθηγητή Α. Ι. Βοσκό. Αθήνα 2020, εκδ. Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Εργαστήριο Κυπριακών 
Μελετών - Ινστιτούτο του Βιβλίου–Καρδαμίτσα, σ. 681-702. 
 

Περίληψη: Όπως είναι ήδη γνωστό, η αγιολατρία αποτελεί μια από τις πλέον βασικές 
εκφράσεις της λαϊκής πίστης και λατρείας. Για το λόγο αυτό, στη λαϊκή λατρεία των αγίων 
έχουν αφιερωθεί πολλές και σημαντικές μελέτες. Στην μελέτη αυτή εξετάζονται ορισμένες 
ελάσσονες μορφές της κυπριακής λαϊκής αγιολατρίας, και συγκεκριμένα με την λατρευτική 
παράδοση και τιμή στην Κύπρο αγίων που κατά κανόνα δεν γνωρίζουν οικουμενική τιμή από 
τους ορθοδόξους, αλλά αποτελούν κομμάτια της επιμέρους κυπριακής αγιολογίας, είτε που 
είναι μεν «οικουμενικοί άγιοι», ωστόσο η λαϊκή λατρευτική παράδοσή τους στην Κύπρο 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Με τον τρόπο αυτό αποσκοπούμε στην συμπλήρωση των 
σχετικών με την τελετουργική κυπριακή λαϊκή θρησκευτικότητα. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1455. «‘Καμπάκοι, μπουτκουπέτσα, σαμαράδες’: σατιρικοί 

ετεροπροσδιορισμοί τουριστών στο σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό της 
Σάμου», Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. 55-74. 

 
Περίληψη: Οι σατιρικοί ετεροπροσδιορισμοί αποτελούν στοιχείο της ελληνικής κοινωνικής 
ζωής, καθώς απαντώνται τόσο σε ατομικό και οικογενειακό, όσο και σε κοινωνικό και 
κοινοτικό επίπεδο. Πρόκειται για λεκτικές εκδηλώσεις του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος 
του λαού αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους, αυτοπροσδιορίζεται και 
ετεροπροσδιορίζει τους υπολοίπους. Είναι επόμενο ότι οι ετεροπροσδιορισμοί αυτοί θα 
αποδίδονταν και στους τουρίστες, στους ξένους επισκέπτες και περιηγητές, με τους οποίους 
κάθε καλοκαίρι οι κάτοικοι πολλών ελληνικών περιοχών, και ιδίως των λεγομένων 
«τουριστικών νησιών», έρχονται σε επαφή. Γι’ αυτό και οι σατιρικοί ετεροπροσδιορισμοί 
τουριστών στη Σάμο, με όσα συνεπάγονται και προϋποθέτουν, αποτελούν σημαντική πτυχή 
του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού, υπό την έννοια ότι αποτελούν ένδειξη για κοινώς 
αποδεκτές και διαδομένες νοοτροπίες, αντιλήψεις και στάσεις ζωής, οι οποίες και 
συγκροτούν μέρος του πυρήνα του σύγχρονου σαμιακού λαϊκού πολιτισμού. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1456. «Αντίγραφα θαυματουργών εικόνων σε λατρευτική χρήση», 

Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. 413-421. 
 
Περίληψη: Εξετάζεται η λατρεία αντιγράφων θαυματουργών εικόνων στην σύγχρονη 
ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα. Οι εικόνες αποτελούν για τον λαό αντικείμενα μεγάλης 
θρησκευτικής αξίας, αντιπροσωπευτικά της υπερφυσικής δύναμης που το θείον εμπεριέχει 
και εκδηλώνει. Γι’ αυτό και ουσιαστικά χρησιμοποιούνται ως μέσα τελετουργικής 
χειραγώγησης του θείου και του υπερφυσικού, στια διάφορες πρακτικές της θρησκευτικής 
λαογραφίας, ως τελετουργικά αντικείμενα δια των οποίων μπορεί να προσελκύσει ο 
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άνθρωπος τη θαυματουργική δύναμη του Θεού και των αγίων, για να την χρησιμοποιήσει επ’ 
ωφελεία του, αλλά και για το καλό των συγγενών και φίλων του. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1457. «Η συμβολή του Θείελπη Λεφκία στην καταγραφή λαϊκών 
παραμυθιών από τη Λέσβο», Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. 433-465 
[σε συνεργασία με την Αλ. Ορφανού]. 

 
Περίληψη: Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται, δημοσιεύονται και κατατάσσονται λαϊκά παραμύθια 
από τη Λέσβο που εντοπίστηκαν σε χειρόγραφη μορφή στο αρχείο του Θείελπη Λεφκία, ε 
βιογραφικά και εργογραφικά στοιεία για τον λόγιο συλλογέα τους. Συνεισφέρει η δημοσίευση στην 
προβολή και τη μελέτη των λαϊκών παραμυθιών της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Λέσβου, καθώς 
προσφέρει δημοσιευμένο λαογραφικό υλικό που μπορεί να διευκολύνει συγκριτικές ερευνητικές 
εργασίες με θέμα το λαϊκό παραμύθι και άλλες συναφείς μελέτες. Τα δημοσιευόμενα παραμύθια 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον όχι μόνο για τον λαογράφο, αλλά και για τον γλωσσολόγο που θα 
ασχοληθεί με το γλωσσικό ιδίωμα της Λέσβου, λόγω και του συστήματος καταγραφής που ο Θ. 
Λεφκίας χρησιμοποίησε. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1458. «Παροιμίες και ιδιωματικές εκφράσεις της Λέσβου από το 

αρχείο του Θείελπη Λεφκία», Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. 467-
477 [σε συνεργασία με την Αλ. Ορφανού]. 

 
Περίληψη: Η δημοσιευόμενη εδώ καταγραφή παροιμιών και ιδιωματικών εκφράσεων της Λέσβου, 
από το αρχείο του Θείελπη Λεφκία που σώζεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, έρχεται να 
προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες δημοσιευμένες καταγραφές παροιμιών από τη Λέσβο με σκοπό να 
διευκολύνει μελλοντικές ερευνητικές εργασίες σχετικές τόσο με τον ελληνικό λαϊκό παροιμιακό λόγο, 
όσο και με τον λαϊκό πολιτισμό του νησιού. Προηγείται εισαγωγικό σημείωμα και παρατίθενται και οι 
ερμηνευτικές σημειώσεις που κάποτε παραθέτει ο συλλογέας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1459. «Η εμπειρία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) στο 
πεδίο της Λαογραφίας: η αξιολόγηση, τα πρώτα συμπεράσματα, οι 
προτάσεις και οι νέες εξελίξεις», Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. 75-
96 [σε συνεργασία με τον Αλ. Καπανιάρη]. 

 
Περίληψη: Η αξιολόγηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) στο 
χώρο της λαογραφίας, είναι ένα θέμα για το οποίο δεν έχουμε αρκετές δημοσιευμένες 
εργασίες ή έρευνες, που να μας οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα για τη διδασκαλία του 
λαϊκού πολιτισμού, μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ομάδες ενηλίκων. Η παρούσα 
εργασία, εστιάζει στην αξιολόγηση δύο εξαμηνιαίων εξ αποστάσεως μαθημάτων στο πλαίσιο 
ενός τριετούς προγράμματος σπουδών με τίτλο «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Λαϊκού 
Πολιτισμού» που υλοποιείται υπό την επιστημονική εποπτεία του «Εργαστηρίου 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τη συνεργασία του Τμήματος Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το όλο 
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εγχείρημα υποστηρίχθηκε οργανωτικά από την Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής 
Ιστορίας του πολιτιστικού φορέα «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του πολιτιστικού 
αποθέματος» της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1460. «Η Λαογραφία στο δρόμο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

(e-learning)», Λαογραφία 44 (2017 - 2020), σ. 97-117 [σε συνεργασία 
με τον Αλ. Καπανιάρη]. 

 
Περίληψη: Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αρχικά για το 
λαϊκό πολιτισμό και στη συνέχεια για ζητήματα αρχειακής εθνογραφίας και ιστορίας, 
ξεκίνησε το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 από την  «Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής 
Ιστορίας» του Βόλου και δύο πανεπιστημιακά τμήματα στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας. 
Σύμφωνα με το σχεδιασμό το πρώτο πρόγραμμα  που προσφέρθηκε ήταν το πρόγραμμα 
«Εισαγωγή στην Επιστήμη του Λαϊκού Πολιτισμού» με συνολική διάρκεια έξι εξάμηνα.  Το 
επόμενο ήταν το πρόγραμμα «Πηλιορείτες Εν Αιγύπτω: Αρχειακή Εθνογραφία με την οπτική 
των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου» ετήσιας διάρκειας που ξεκίνησε το χειμερινό 
εξάμηνο (2018-2019). Το τρίτο πρόγραμμα αφορά μεθοδολογικά ζητήματα συγγραφής της 
ιστορίας και φέρει τον τίτλο «Κάτω από το χαλί της ιστορίας: πώς γράφεται και πώς κρίνεται 
ένα ιστορικό έργο».  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1461. «Επιδράσεις του ηλεκτρονικού εκκλησιαστικού τύπου στη 

σύγχρονη ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα», Λαογραφία 44 (2017 - 
2020), σ. 423-432. 

 
Περίληψη: Το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης αφενός, και της εκκλησιαστικής ζωής και ποιμαντικής δράσης 
αφετέρου είναι παλαιό και πολυσυζητημένο, δεδομένου ότι σε πολλές χώρες, παγκοσμίως,  η 
σχετική συζήτηση άρχισε ήδη από την δεκαετία του ’80 και συνεχίζεται ως τις μέρες μας. Σε 
όσα ακολουθούν, θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με μία πτυχή του μεγάλου αυτού θέματος, η 
οποία σχετίζεται με τις επιδράσεις του ηλεκτρονικού εκκλησιαστικού τύπου στη 
διαμόρφωση, στην αποτύπωση και στη μελέτη φαινομένων της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, Τηλεόραση και σύγχρονος λαϊκός πολιτισμός (με αφορμή τα 50 έτη 
λειτουργίας της Δημόσιας Τηλεόρασης στην Ελλάδα, 1966 – 2016). Θεσσαλονίκη 2020, εκδ. οίκος Κ. & 
Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 336 σημ. 411, σ. 391. 
 

1462. «Βιβλιογραφία – Bibliographie (2012 – 2019)», Λαογραφία 
44 (2017 - 2020), σ. 599-820 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 

 
Περίληψη: Σε συνέχεια του σχετικού έργου που είχε αναλάβει ο Δημ. Σ. Λουκάτος 
παρουσιάζονται εδώ κριτικά δημοσιεύματα που αφορούν την ελληνική λαογραφία, τόσο 
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αυτοτελή, όσο και σε σύμμεικτους τόμους, εφημερίδες και περιοδικά, ώστε να υποβοηθηθεί 
το ερευνητικό έργο της ελληνικής λαογραφίας, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη επιστημονική 
εξέλιξη. Η κριτική παρουσίαση των λαογραφικών εκδόσεων αποτελεί έργο υποδομής για την 
ανάπτυξη των λαογραφικών σπουδών στον τόπο μας, και συμπληρώνει το κενό της 
κατάρτισης συστηματικής και μεθοδικής λαογραφικής βιβλιογραφίας στα πλαίσια της 
ελληνικής λαογραφίας.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1463. «Οι σύγχρονες λαογραφικές σπουδές στην Ελλάδα (τέλη 
20ού – 21ος αι.)», Кафедра. Kathedra of Byzantine and Modern 
Greek Studies. Scientific Journal of Society of Modern Greek Studies 
6 (2020), σ. 97-110. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες κατευθύνσεις της 
επιστήμης της Λαογραφίας στην Ελλάδα κατά τα τέλη του 20ού και τις δύο πρώτες δεκαετίες 
του 21ου αιώνα, τόσο σε επίπεδο θεωρίας και μεθόδου, όσο και ως προς τα νέα θέματα με τα 
οποία ασχολείται η ελληνική Λαογραφία. Επίσης γίνονται αναφορές στη σχέση ανάμεσα 
στην Λαογραφία και την Κοινωνική Ανθρωπολογία στον ελληνικό χώρο, στις σχέσεις προς 
την εξέλιξη της επιστήμης αυτής διεθνώς και στους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους 
περιστρέφονται πλέον οι σύγχρονες ελληνικές λαογραφικές σπουδές. 
 
Σημείωση: Συνοπτική μορφή της μελέτης αυτής έχει δημοσιευθεί στα αγγλικά με τον τίτλο 
«Greek Folklore in the Beginning of the 21st century», στον τόμο Universitatea din Bucureşti, 
Manolis Varvounis. Doctor Honoris Causa. Bucureşti 2019, σ. 44-51 (βλ. παραπάνω, αρ. ΙΙ. 
1561). Με ανάλυση των εξελίξεων αποκλειστικά στον 21ο αι. και προσθήκη βιβλιογραφίας και 
παραδειγμάτων έχει δημοσιευθεί στα ισπανικά: «La Etnología Griega Comienzos del Siglo XXI», 
Estudios Neogriegos. Revista Científica de la Sociedad Hispanica de Estudios Neogriegos 19 
(2017), σ. 9-19 (βλ. παρακάτω, αρ ΙΙ 1612). Επίσης, έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με 
ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
Αναφορές: Ν. Μαχά, «Η συνομιλία Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη μελέτη του 
παραδοσιακού και σύγχρονου ενδύματος», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ο σύγχρονος 
Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός: μεταξύ Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Πρακτικά 
Επιστημονικής Ημερίδας αφιερωμένης στον Ομότιμο Καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη. Κομοτηνή 2020 
(εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 10 / εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»), σ. 96 σημ. 67. Στ. 
Στρωματιάς, Η έρευνα του λαϊκού πολιτισμού της Φθιώτιδας στο πλαίσιο των ελληνικών τοπικών 
λαογραφικών σπουδών: κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και έθιμα. Λαϊκές τέχνες (μέσα 19ου αι. – αρχές 
21ου αι.). Ιωάννινα 2021 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 342. Νικόλαος Κόκκας, Τα 
Δημοτικά Τραγούδια των Πομάκων της Θράκης στο πλαίσιο της βαλκανικής μουσικής παράδοσης. 
Συγκριτική μελέτη πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων και διερεύνηση δυνατοτήτων παιδαγωγικής 
αξιοποίησής τους 2, Κομοτηνή 2021 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 981. 
 

1464. «Localistic conflicts in Greece due to the Worship of the 4th 
century Military Saints Gregorios, Theodoros and Leon between 
the Islands of Samos and Cephalonia», στον τόμο Mirko Blagojević 
(επιμ.), Religions, Identities, Policies: Points of Convergence and 
Diversity. International Conference – Book of Abstracts). 
Srebrnojezero, Veliko Gradište 2020, έκδ. Institute of Social 
Sciences, Belgrade – Forum for Religious Issues, σ. 52. 
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Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζεται η περίπτωση τριών στρατιωτικών αγίων του 
4ου αιώνα, των αγίων Θεοδώρου, Γρηγορίου και Λέοντος, οι οποίοι εκοιμήθησαν στη Σάμο, 
όπου υπήρχαν τα λείψανά τους μέχρι την διαρπαγή τους από τους Σταυροφόρους της Δ΄ 
Σταυροφορίας. Εξετάζεται η σύγχυση που διαπιστώνεται στις πηγές και τη βιβλιογραφία 
σχετικά με το αν οι τρεις άγιοι εκοιμήθησαν στη Σάμο ή στη Σάμη της Κεφαλληνίας, και 
διαπιστώνεται ότι συνδέονται στενά με τη Σάμο, κυρίως δε εξετάζονται οι τοπικιστικές 
συγκρούσεις μεταξύ Σάμου και Κεφαλληνίας με αφορή τη διεκδίκηση της λατρείας τους και 
από τα δύο αυτά νησιά. 

 
1465. «Η κρίση της Μικρασιατικής Καταστροφής (1922) και η 

επίδρασή της στην αλλαγή της γυναικείας ενδυμασίας στη Σάμο», 
στο Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών – Βασίλ. 
Σαμπατακάκης (επιμ.), 6th Congress of the European Society of 
Modern Greek Studies «The Greek World in Periods of Crisis and 
Recovery, 1204-2018». Proceedings / ΣΤ΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 
Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών 
Σπουδών  «Ο ελληνικός κόσμος σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, 
1204-2018» (Lund, 4 - 7 Οκτωβρίου 2018). Πρακτικά 4. Αθήνα – 
Athens 2020, σ. 271-285 [σε συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-
Μπιζούμη – ηλεκτρονική έκδοση:  www. eens.org]. 
 

Περίληψη: Στη μελέτη αυτή επιχειρούμε να ερμηνεύσουμε μια ουσιαστική αλλαγή που 
παρατηρείται στην αμφίεση των γυναικών της Χώρας της Σάμου στις αρχές του 20ού αιώνα, 
και την παγίωση αυτής της πρακτικής σε όλο το νησί, μέχρι και την αντικατάσταση της 
τοπικής ενδυμασίας από ενδύματα του συρμού. Η συγκεκριμένη αλλαγή συνδέεται με την 
αφαίρεση της ποδιάς από το σύνολο, και καταγράφεται την περίοδο της μαζικής μετακίνησης 
και εγκατάστασης στο νησί προσφύγων από την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας, ως 
συνέπεια της Μικρασιατικής Καταστροφής. Η μελέτη της μεταβολής της ενδυματολογικής 
συμπεριφοράς της νεότερης γυναικείας σαμιακής ενδυμασίας, σε απόλυτη σύνδεση με τα 
οικονομικά, ιστορικά, κοινωνικά συμφραζόμενά της, αξιοποιεί το δημοσιευμένο υλικό της 
επιτόπιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 1985 στη Χώρα της Σάμου το 2006 σε χωριά 
του νησιού για τη γυναικεία τοπική φορεσιά. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1466. «Μικρά λατρευτικά του Φεβρουαρίου», Παρρησία 25 

(2020), σ. 8-11. 
 

Περίληψη: Ο μήνας Φεβρουάριος, πέρα από την εορτή της Υπαπαντής, περιλαμβάνει και 
άλλες μικρότερες μεν, αλλά σπουδαιότατες για την εθιμική ζωή μας εορτές. Είναι μήνας 
εορταστικός, λόγω και του ότι οι γεωργικές, κτηνοτροφικές και ναυτικές εργασίες είχαν κατά 
κανόνα διακοπεί και οι άνθρωποι φρόντιζαν να διάγουν βίο εορταστικό, ανανεωτικό των 
οικογενειακών και των κοινοτικών δεσμών, και παρηγορητικό για την επερχόμενη σκληρή 
εργασιακή πραγματικότητα της άνοιξης και του καλοκαιριού. Στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι 
εόρταζαν τους αγίους τους, αναθέτοντάς τους την προστασία των κυριότερων βιολογικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων τους, γεγονός που δίνει στον Φεβρουάριο εντελώς ιδιαίτερη 
θέση μέσα στον παραδοσιακό ετήσιο εορτολογικό κύκλο του λαού μας.  
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1467. «Παραδοσιακή ενδυμασία και σύγχρονο εκκλησιαστικό και 
κοσμικό δημόσιο τελετουργικό», Παρνασσός 56 (2015-2020), σ. 107-
118. 
 

Περίληψη: Η σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και η εθιμική εμπειρία, δείχνουν ότι όλο και 
περισσότερο η συμβολοποίηση των παραδοσιακών ενδυμασιών κερδίζει έδαφος στην 
εκκλησιαστική ζωή και στις ανάλογες τελετουργίες. Εννοούμε με αυτό την παρουσία νέων 
και των δύο φύλων, ντυμένων με τις παραδοσιακές ενδυμασίες ενός ή και περισσοτέρων 
ελληνικών τόπων, που παίρνουν μέρος σε διάφορες φάσεις των πανηγυριών, ή σε κάθε 
είδους εκκλησιαστικές πομπές και λιτανείες, ή ακόμη και στις υποδοχές εικόνων και 
λειψάνων σε διάφορες ενορίες, ένα σύγχρονο και λαογραφικό φαινόμενο που αυξάνεται στις 
μέρες μας, και για το οποίο έχουμε δημοσιεύσει στο παρελθόν ειδική μελέτη. Στην έρευνα 
του φαινομένου αυτού και των ποικίλων πτυχών του είναι αφιερωμένη η μελέτη αυτή. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Ανδρέας Λενακάκης, Το ριζίτικο τραγούδι στο χώρο και στο χρόνο: κοινωνικές διαστάσεις 
και ταυτότητες. Κομοτηνή 2020 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 876. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Το ένδυμα σε 
ελληνικά απόκρυφα μυθιστορήματα του 19ου αιώνα», στον τόμο Θαν. Β. Κούγκουλος (επιμ.), Το 
ελληνικό «λαϊκό» μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Αθήνα 2020 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 8 / εκδόσεις 
«Gutenberg»), σ. 279-280 σημ. 11. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Φουστάνια» αναγεννησιακού τύπου στη Χίο 
(16ος αιώνας – αρχές 20ού). Λαογραφική συμβολή στην τυπολογική προσέγγιση των τοπικών 
ενδυμασιών. Αθήνα 2020, έκδ. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σ. 230. Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, 
«Παραδοσιακές λαϊκές τέχνες στον Ελλαδικό χώρο. Άνθρωποι και επαγγέλματα. Παρόν – παρελθόν – 
μέλλον», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Αλ. Καπανιάρης (επιμ.), Ελληνική Λαϊκή 
Τέχνη: παλαιότερες θεματικές με σύγχρονες προσεγγίσεις 1. Βόλος 2021, εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 11 / εκδ. 
Ιδιόμελον, σ. 130 σημ. 172. 
 

1468. «La Etnología Griega Comienzos del Siglo XXI», Estudios 
Neogriegos. Revista Científica de la Sociedad Hispanica de Estudios 
Neogriegos 19 (2017), σ. 9-19. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες κατευθύνσεις της 
επιστήμης της Λαογραφίας στην Ελλάδα κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, τόσο 
σε επίπεδο θεωρίας και μεθόδου, όσο και ως προς τα νέα θέματα με τα οποία ασχολείται η 
ελληνική Λαογραφία. Επίσης γίνονται αναφορές στη σχέση ανάμεσα στην Λαογραφία και 
την Κοινωνική Ανθρωπολογία στον ελληνικό χώρο, στις σχέσεις προς την εξέλιξη της 
επιστήμης αυτής διεθνώς και στους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφονται 
πλέον οι σύγχρονες ελληνικές λαογραφικές σπουδές. 
 
Σημείωση: Συνοπτική μορφή της μελέτης αυτής έχει δημοσιευθεί στα αγγλικά με τον τίτλο 
«Greek Folklore in the Beginning of the 21st century», στον τόμο Universitatea din Bucureşti, 
Manolis Varvounis. Doctor Honoris Causa. Bucureşti 2019, σ. 44-51 (βλ. παραπάνω, αρ. ΙΙ. 
1561). Με προσθήκες για τα τέλη του 20ού αι. δημοσιεύθηκε και στα ελληνικά: «Οι σύγχρονες 
λαογραφικές σπουδές στην Ελλάδα (τέλη 20ού – 21ος αι.)», Кафедра. Kathedra of Byzantine and 
Modern Greek Studies. Scientific Journal of Society of Modern Greek Studies 6 (2020), σ. 97-110 
(βλ. παρακάτω, αρ. ΙΙ. 1607). Επίσης, έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο 
Academia. edu. και στο Research Gate.  
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1469. «Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης: βίος και έργο», στον τόμο Τελετή 
επίδοσης τιμητικού τόμου με τίτλο: Πλάτανος Ευσκιόφυλλος, για τον 
Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, ομότιμο καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής 
(Αίθουσα Τελετών, 11 Νοεμβρίου 2019). Αθήνα 2020, έκδ. Εθνικόν 
και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, σ. 29-36 [= Εθνικόν 
και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Επίσημοι Λόγοι 38. 
Πρυτανεία Μελετίου – Αθανασίου Κ. Δημοπούλου, ακαδημαϊκό 
έτος 2019 – 2020. Αθήνα 2020, σ. 122-128]. 
 

Περίληψη: Πρόκειται για σύντομη κριτική βιο-εργογραφία για τον καθηγητή Λαογραφίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, όπου εκτίθενται τα βιογραφικά και 
εργογραφικά στοιχεία του, και διατυπώνονται κρίσεις και εκτιμήσεις για την γενικότερη 
προσφορά του στην επιστήμη της λαογραφίας και στην ανάπτυξη των λαογραφικών 
σπουδών στον τόπο μας, και ιδιαίτερα στη σύγχρονη και τη νεωτερική λαογραφία. Πρόκειται 
και για δοκίμιο ιστορικής μελέτης των εξελίξεων της ελληνικής λαογραφίας και της 
διαχρονικής πορείας της, ιδίως στο δεύτερο μισό του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα, 
εποχή σημαντικών και οριακών αλλαγών και ανακατατάξεων για τον ελληνικό λαϊκό 
πολιτισμό. 
 
Σημείωση: Εκτενή μορφή της μελέτης, με κατάλογο δημοσιευμάτων, βλ. στο δημοσίευμά μου 
με τίτλο: «Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης. Βιογραφικά και εργογραφικά», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – 
Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. 
Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / 
Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας 
και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 13-56 
(παραπάνω, αρ. ΙΙ. 1477). Εδώ έχουν προστεθεί κρίσεις και συμπεράσματα για την 
προσωπικότητα και τη σημασία του έργου του τιμώμενου καθηγητή για τις ελληνικές 
λαογραφικές σπουδές. Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και 
στο Research Gate. 
 
Αναφορές: «סידסכלא .לא סאנימ», https:// hiwiki.icu / wiki /%CE% 9C% CE% B7% CE% BD% CE% 
AC% CF%82_%CE%91%CE%BB. _ % CE% 91% CE% BB% CE% B5% CE% BE% CE% B9% 
CE% AC% CE%B4%CE%B7%CF%82.  

 
1470. «Εισαγωγή. Η συμβολή του ‘Εργαστηρίου Λαογραφίας και 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας’ του ΔΠΘ στην ανάπτυξη του 
διαλόγου μεταξύ των δύο επιστημών», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης 
(επιμ.), Ο σύγχρονος Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός: μεταξύ 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Πρακτικά 
Επιστημονικής Ημερίδας αφιερωμένης στον Ομότιμο Καθηγητή 
Μηνά Αλ. Αλεξιάδη. Κομοτηνή 2020 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: 
Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 10 / 
εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»), σ. 13-35. 
 

Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στο επιστημονικό, ερευνητικό και εκδοτικό έργο 
του «Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας», του Τμήματος Ιστορίας 
και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στις συνεργασίες του με φορείς 
του εξωτερικού και στην μελέτη των μορφών του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού με βάση τον 
επιστημονικό, μεθοδολογικό και θεωρητικό διάλογο μεταξύ Λαογραφίας και Κοινωνικής 
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Ανθρωπολογίας, ο οποίος συστηματικά ασκείται στο Εργαστήριο. Επίσης γίνονται γενικές 
παρατηρήσεις για τον διάλογο αυτό και τη χρησιμότητά του, αλλά και για τη θέση του 
Εργαστηρίου μεταξύ των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων που ασχολούνται με τις 
κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Μια συμμορία ληστών στον Πόντο του 19ου αιώνα από το 
μυθιστόρημα Τα Δράματα της Κωνσταντινουπόλεως του Κ. Δ. Γουσσόπουλου», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Ρέα Κακάμπουρα – Μυρ. Ευσταθιάδου (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού 
Συνεδρίου Λαογραφίας «Λαϊκή παράδοση του Πόντου από το παρελθόν στο παρόν (Θεσσαλονίκη, 29 
Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019) - Αρχείον Πόντου 61 (2021), σ. 118-119, σημ. 19. 

 
1471. «Μορφές διαχείρισης του πολιτισμικού αποθέματος στον 

σύγχρονο ελληνικό λαϊκό πολιτισμό», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης 
(επιμ.), Ο σύγχρονος Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός: μεταξύ 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Πρακτικά 
Επιστημονικής Ημερίδας αφιερωμένης στον Ομότιμο Καθηγητή 
Μηνά Αλ. Αλεξιάδη. Κομοτηνή 2020 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: 
Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 10 / 
εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης»), σ. 56-64. 
 

Περίληψη: Το πολιτισμικό απόθεμα κάθε κοινωνίας στον τομέα του λαϊκού πολιτισμού 
συνίσταται στις πολιτισμικές μορφές, άυλες και υλικές, που έρχονται από το παρελθόν και 
συνιστούν το περιεχόμενο αυτού που χαρακτηρίζουμε συνήθως ως «παράδοση». Υπό την 
έννοια αυτή, το πολιτισμικό απόθεμα συνιστά καίριο παράγοντα διαμόρφωσης του λαϊκού 
πολιτισμού κάθε εποχής, και η μελέτη της διαχείρισής του αποβαίνει κρίσιμο μέγεθος για την 
εκάστοτε σπουδή των επιμέρους εκδηλώσεών του. Οι κύριες διαδικασίες μέσα στο πλαίσιο 
αυτό είναι τέσσερις: η επιβίωση παλαιότερων μορφών πολιτισμού, η αναβίωση μορφών που 
είχαν μεν εξαφανιστεί, για διάφορους όμως λόγους αναβιώνονται και έρχονται και πάλι στο 
προσκήνιο, ο μετασχηματισμός παλαιότερων μορφών, και η εισαγωγή από άλλα πολιτισμικά 
συστήματα ή η δημιουργία νέων στοιχείων. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Ζωή Ντάφου, Το περιοδικό «Θρακικά Χρονικά» του Στέφανου Ιωαννίδη και η συμβολή του 
στις τοπικές σπουδές. Κομοτηνή 2021 (μεταπτ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 116. 

 
1472. «Συμπληρωματικά στην εργογραφία του Μηνά Αλ. 

Αλεξιάδη (2018 – 2020)», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ο 
σύγχρονος Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός: μεταξύ Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας 
αφιερωμένης στον Ομότιμο Καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη. 
Κομοτηνή 2020 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 10 / εκδόσεις 
«Παρατηρητής της Θράκης»), σ. 145-148. 
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Περίληψη: Σε συνέχεια παλαιότερων σχετικών δημοσιευμάτων, συμπληρώνεται με νέα 
λήμματα η επιστημονική λαογραφική εργογραφία του πμότιμου καθηγητή Λαογραφίας 
Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, ώστε να διευκολυνθούν οι μελετητές του μέλλοντος στην προσπέλαση 
και συγκέντρωση της τρέχουσας λαογραφικής βιβλιογραφίας. Πρόκειται για εργασία 
βιβλιογραφικής υποδομής, αλλά και ιστορίας της Λαογραφίας, δια της εξελίξεως της 
επιστημονικής βιβλιογραφίας της. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1473. «Αρχειακή Εθνογραφία σε αρχεία τοπικής ιστορίας με τη 

χρήση ψηφιακών μέσων: η περίπτωση ενός μεικτού προγράμματος 
επιμόρφωσης για στελέχη πολιτισμού και εκπαίδευσης», Journal 
MusEd. Museum. School. Education 1: 3 (2020), σ. 34-47 [σε 
συνεργασία με τον Αλ. Καπανιάρη]. 
 

Περίληψη: Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα μεικτό πρόγραμμα επιμόρφωσης (διά 
ζώσης και εξ αποστάσεως) για στελέχη πολιτισμού και εκπαίδευσης στο αντικείμενο της 
αρχειακής εθνογραφίας με τη χρήση ψηφιακών μέσων, με θεματικές που αναφέρονται στην 
τοπική ιστορία και, γενικότερα, στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Τα εργαλεία για τη νέα αυτή 
προσέγγιση «συνομιλίας» με ένα αρχείο ήταν η αρχειακή εθνογραφία, το ανθρωποκεντρικό 
ντοκιμαντέρ και η ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling), με την πλατφόρμα  του ελεύθερου 
λογισμικού διαχείρισης ψηφιακών μαθημάτων (Course Management System) moodle. Τα 
εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν σ’ αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα βασίστηκαν σε 
συγκεκριμένα αντίγραφα αρχειακών τεκμηρίων των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ 
Μαγνησίας), τα οποία μελέτησαν οι ίδιοι οι επιμορφούμενοι, ώστε να έρθουν στο φως 
κάποιες ανθρώπινες ιστορίες που σκιαγραφούνται μέσα (και πίσω) απ’ αυτά τα τεκμήρια 
που, πολύ συχνά, μοιάζουν «απρόσωπα». Τα τελικά παραδοτέα - προϊόν άσκησης του 
προγράμματος ήταν ιστορίες που «ζωντάνεψαν» οι επιμορφούμενοι,  οικοδομώντας ένα 
σκαρίφημα σεναρίου ενός ιστορικού / ανθρωπολογικού ντοκιμαντέρ, μιας σύντομης 
αρχειακής εθνογραφίας, καθώς και μιας ψηφιακής αφήγησης βασισμένης στο υλικό των 
αρχειακών τεκμηρίων από τα ΓΑΚ. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1474. «Φυτά στην ελληνική λαϊκή λατρεία», Παρρησία 27 (2020), 

σ. 15-18. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η τελετουργική χρήση των δένδρων και των 
φυτών, στα πλαίσια της λαϊκής θρησκευτικότητας και της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς του λαού μας. Πρόκειται για τελετουργικές εκδηλώσεις μιας λαογραφικής 
οικολογικής συνείδησης, που λαμβάνουν ανάλογες εθιμικές εκφράσεις και συνδέονται με 
σημαντικές στιγμές του ετήσιου εορτολογικού κύκλου, ιδίως σε αγροτοκτηνοτροφικές 
κοινότητες, στις οποίες οι άνθρωποι ζουν σε στενότερη συνάφεια προς τη φύση. 

 
1475. «Ορθόδοξα χριστιανικά μνημεία του νομού Ροδόπης. 

Εθιμικές χρήσεις και λαϊκή θρησκευτικότητα», Απόστολος Τίτος. 
Επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας Κρήτης 45 (2020), σ. 59-69. 
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Περίληψη: Τα χριστιανικά θρησκευτικά μνημεία της Ροδόπης, που εξετάζονται στην μελέτη 
αυτή, έχουν καθοριστικό ρόλο τόσο για την συγκρότηση του συστήματος της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς, όσο και για την χωρική οριοθέτηση των θρησκειών αυτών, στα 
πλαίσια των παραδοσιακών κοινοτήτων. Κι αυτό επειδή η λαϊκή εθιμική και τελετουργική 
ζωή και δραστηριότητα επικεντρώνεται συνήθως γύρω από ιερά κτίσματα, τα οποία και 
αποτελούν κομβικά σημεία για τον ορισμό του ιερού χώρου και του ιερού χρόνου, των δύο 
αξόνων στους οποίους εγγράφεται η παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και οι 
ανάλογες εθιμικές και τελετουργικές εκδηλώσεις της, που εξετάζονται εν προκειμένω από 
την οπτική της θρησκευτικής λαογραφίας. 
 
Σημείωση: Πρόκειται για μέρος μιας ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας, η οποία έχει επίσης 
δημοσιευθεί, βλ παρακάτω αρ. ΙΙ. 1625. Εδώ η μελέτη επικεντρώνεται στα ορθόδοξα χριστιανικά 
θρησκευτικά μνημεία της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης, για τα οποία δίνονται και 
περισσότερα στοιχεία απ’ ό,τι στην παρακάτω δημοσίευση. Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, 
με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο Research Gate. 

 
1476. «Λαογραφικά του αγίου Γεωργίου», Απόστολος Βαρνάβας 

81: 4 (2020), σ. 597-604. 
 

Περίληψη: Η μελέτη αυτή εξετάζει την λαϊκή λατρευτική τιμή του αγίου Γεωργίου, η οποία 
πέρα από την ιστορική του υπόσταση, την αγιολογική του ταυτότητα και την πνευματική και 
εκκλησιαστική του σημασία και τιμή, είναι απλωμένη σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. 
Σε ό,τι αφορά την ελληνική λαογραφία, η τιμή του είναι ουσιαστικά πανελλήνια, και είναι 
παρούσα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του «ελληνικού κόσμου». Από όσα αναφέρονται στη 
μελέτη αυτή, καθίσταται σαφές ότι ο άγιος Γεώργιος κατέχει εξέχουσα θέση στον ελληνικό 
εθιμικό ετήσιο εορτολογικό κύκλο. Και είναι αυτή η μακραίωνη και ισχυρή λατρευτική 
παράδοση που συντελεί ώστε ναοί, μονές, ξωκλήσια και παρεκκλήσια του να υπάρχουν σε 
όλους τους ελληνικούς τόπους.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1477. «Εισαγωγή. Η ένωση των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου 

με το ελληνικό κράτος (1912): εκατοστή εθνική επέτειος», στον 
τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Η Ιερά Μητρόπολις Σάμου και 
Ικαρίας και ο εορτασμός της επετείου της ενώσεως της Σάμου και 
της Ικαρίας με την Μητέρα Ελλάδα. Κείμενα (1995 – 2019). Αθήνα 
2021, σ. 13-24, έκδ. Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας / Κέντρο 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών - Σειρά: 
Επιστημονικών Μελετημάτων – 6. 
 

Περίληψη: Με βάση πηγές και τη σχετική βιβλιογραφία παρουσιάζονται εδώ τα γεγονότα 
που οδήγησαν στην ένωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, και συγκεκριμένα της 
Σάμου και της Ικαρίας, με το ελληνικό κράτος, το 1912, τα μετά την ένωση αλλά και οι 
συνέπειες αυτών των εξελίξεων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή των 
νησιών, που ουσιαστικά λειτούργησαν ως προϋποθέσεις για την μετέπειτα εξέλιξή τους και 
την διαμόρφωση της σημερινής πολιτισμικής φυσιογνωμίας τους. Η αποτύπωση των 
συμπερασμάτων αυτών έχει σημασία τόσο για την μελέτη της ιστορίας, όσο και για την 
σπουδή του παραδοσιακού και σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού των δύο νησιών, στο βαθμό 
που αυτός επηρρεάστηκε από τις ιστορικές αυτές συγκυρίες. 
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1478. «Η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα (1912). Εκατό χρόνια 
μιας ιστορικής επετείου», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Η 
Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας και ο εορτασμός της επετείου 
της ενώσεως της Σάμου και της Ικαρίας με την Μητέρα Ελλάδα. 
Κείμενα (1995 – 2019). Αθήνα 2021, σ. 115-119, έκδ. Ιερά 
Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας / Κέντρο Εκκλησιαστικών, 
Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών - Σειρά: Επιστημονικών 
Μελετημάτων – 6. 
 

Περίληψη: Με βάση πηγές και τη σχετική βιβλιογραφία παρουσιάζονται εδώ τα γεγονότα 
που οδήγησαν στην ένωση της Σάμου με το ελληνικό κράτος, το 1912, τα μετά την ένωση 
αλλά και οι συνέπειες αυτών των εξελίξεων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική 
ζωή του νησιού, που ουσιαστικά λειτούργησαν ως προϋποθέσεις για την μετέπειτα εξέλιξή 
τους και την διαμόρφωση της σημερινής πολιτισμικής φυσιογνωμίας του. Η αποτύπωση των 
συμπερασμάτων αυτών έχει σημασία τόσο για την μελέτη της ιστορίας, όσο και για την 
σπουδή της παραδοσιακής καθημερινότητας των Σαμίων της εποχής. 
 
Σημείωση: Σε συντομότερη μορφή, χωρίς παραδείγματα και βιβλιογραφία, έχει δημοσιευθεί και 
παλαιότερα (VIII. 51), σε επετειακή έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. Εδώ 
παρατίθεται στην πλήρη μορφή του, με σχετική βιβλιογραφική στήριξη. 

 
1479. «Μικρό χρονολόγιο της σαμιακής επανάστασης του 1912», 

στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Η Ιερά Μητρόπολις Σάμου και 
Ικαρίας και ο εορτασμός της επετείου της ενώσεως της Σάμου και 
της Ικαρίας με την Μητέρα Ελλάδα. Κείμενα (1995 – 2019). Αθήνα 
2021, σ. 124-126, έκδ. Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας / 
Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών - 
Σειρά: Επιστημονικών Μελετημάτων – 6. 
 

Περίληψη: Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία παρουσιάζονται εδώ τα γεγονότα που 
οδήγησαν στην ένωση της Σάμου με το ελληνικό κράτος, το 1912, τα κύρια γεγονότα 
αμέσως μετά την ένωση, οι συνέπειες των οποίων εμφανίστηκαν άμεσα στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτισμική ζωή του νησιού, και ουσιαστικά λειτούργησαν ως προϋποθέσεις 
για την μετέπειτα εξέλιξή τους και την διαμόρφωση της σημερινής πολιτισμικής 
φυσιογνωμίας του, καθώς αυτή διαπιστώνεται από τη σύγχρονη σαμιακή ιστορική και 
λαογραφική έρευνα. 
 

1480. «Η συμμετοχή της Ι. Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας 
στην Εκατονταετηρίδα της Ενώσεως της Σάμου με τη Μητέρα 
Ελλάδα», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Η Ιερά Μητρόπολις 
Σάμου και Ικαρίας και ο εορτασμός της επετείου της ενώσεως της 
Σάμου και της Ικαρίας με την Μητέρα Ελλάδα. Κείμενα (1995 – 
2019). Αθήνα 2021, σ. 109-114, 120-123, έκδ. Ιερά Μητρόπολις 
Σάμου και Ικαρίας / Κέντρο Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 
Πολιτισμικών Μελετών - Σειρά: Επιστημονικών Μελετημάτων – 6. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται αναλυτικά οι επετειακές δράσεις και πρωτοβουλίες της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας κατά τους εορτασμούς της Εκατονταετηρίδας (1912 – 
2012) από την ένωση της Σάμου με το ελληνικό κράτος, που ξεκίνησαν τον Αύγουστο και 
κορυφώθηκαν το Νοέμβριο του 2012 στη Σάμο: οργάνωση ημερίδων, λειτουργικές 
εκδηλώσεις, ανέγερση μνημείων, έκδοση επετειακών γραμματοσήμων, αποτελούν τις κύριες 
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συνισταμένες αυτών των πρωτοβουλιών, που λάμπρυναν αλλά και προσδιόρισαν απόλυτα 
τον εορτασμό της επετείου. 
 
Σημείωση: Σε συντομότερη μορφή, χωρίς παραδείγματα και βιβλιογραφία, έχει δημοσιευθεί και 
παλαιότερα στο περιοδικό Μεταμόρφωσις (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2012), σ. 74-76, της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. 

 
1481. «Ορθόδοξη Εκκλησία και πίστη στη Σαμιακή Επανάσταση 

του 1821», στο Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών, 
Ημερολόγιον του Σωτηρίου Έτους 2021. Αφιέρωμα: «Εκκλησία 
Σάμου – Ικαρίας και 1821». Σάμος 2021, σ. 25-43. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τον κανονισμό λειτουργίας της δημόσιας 
ζωής και διοίκησης του απελευθερωμένης το 1821 Σάμου, τον οποίο ο Λογοθέτης 
Λυκούργος ονόμασε «Στρατοπολιτικόν Σύστημα», και η συνεργασία του με τον 
Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο, που αποτελεί άριστο παράδειγμα της συνεργασίας επαναστατικών 
αρχών και Εκκλησίας, κατά τη διάρκεια του αγώνα του 1821. Επίσης, εξετάζεται η  
πρωταρχική θέση που η ορθόδοξη πίστη και η ελληνορθόδοξη παράδοση είχαν στην 
επαναστατημένη Σάμο του 1821, ώστε το νησί να παραμείνει ελεύθερο παρά τις σχετικές 
οθωμανικές απειλές και επιχειρήσεις, ώστε η επανάσταση να διατηρηθεί ζωντανή στη Σάμο, 
από το 1821 ως το 1834. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Γερ. Κοσμάτος, «Στην Επανάσταση και τους οπλαρχηγούς του 1821 είναι αφιερωμένα τα 
Ημερολόγια της Μητροπόλεως», Σαμιακόν Βήμα 4258 (9 Ιανουαρίου 2021), σ. 3. 

 
1482. «Η επαναστατημένη Σάμος του 1821 στο ποιητικό έργο του 

Γεωργίου Κλεάνθη (1801 – 1839)», στον τόμο Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος / Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής 
Ταυτότητος, Πρακτικά Ι΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για 
την επανάσταση του 1821 «Η επίδραση της Ελληνικής 
Επαναστάσεως στη λογοτεχνία και στην τέχνη». Αθήνα 2021, σ. 101-
125. 
 

Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζεται η ζωή, η επαναστατική δράση αλλά και το 
ποιητικό έργο του Σαμίου ποιητή Γεωργίου Κλεάνθη, που έζησε στο πρώτο μισό του 19ου 
αιώνα, και πήρε ενεργό μέρος στη σαμιακή επανάσταση του 1821. Με βάση τις υπάρχουσες 
αλλά και νέες πηγές, και τη σχετική βιβλιογραφία, μελετάται πώς και πόσο τα επαναστατικά 
γεγονότα της εποχής επέδρασαν και καθόρισαν το ποιητικό έργο του Κλεάνθη, αλλά και η 
θέση του στη σχετική βιβλιογραφία, σε σχέση με τον ζέοντα πατριωτισμό αλλά και την 
ιστορική του παρουσία, που συντέλεσαν ώστε να θεωρείται μια πραγματικά εμβληματική 
μορφή της νεώτερης σαμιακής ιστορίας. Επίσης εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο 
Κλεάνθης παρουσίασε στο έργο του την σαμιακή επανάσταση του 1821, τα πρόσωπα, τις 
ιστορικές συγκυρίες και τα γεγονότα που την καθόρισαν. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
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1483. «Θρησκευτικά μνημεία και τελετουργίες στην ελληνική 
Θράκη», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 42 
(2021), σ. 353-367. 
 

Περίληψη: Τα χριστιανικά θρησκευτικά μνημεία της ελληνικής Θράκης, που εξετάζονται 
στην μελέτη αυτή, έχουν καθοριστικό ρόλο τόσο για την συγκρότηση του συστήματος της 
παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς, όσο και για την χωρική οριοθέτηση των 
θρησκειών αυτών, στα πλαίσια των παραδοσιακών κοινοτήτων. Η εξέταση περιλαμβάνει 
μνημεία της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου, δεδομένου ότι η λαϊκή εθιμική και 
τελετουργική ζωή και δραστηριότητα επικεντρώνεται συνήθως γύρω από ιερά κτίσματα, τα 
οποία και αποτελούν κομβικά σημεία για τον ορισμό του ιερού χώρου και του ιερού χρόνου, 
των δύο αξόνων στους οποίους εγγράφεται η παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και οι 
ανάλογες εθιμικές και τελετουργικές εκδηλώσεις της, ως δεδομένων ερμονικής συνύπαρξης 
διαφορετικών θρησκειών στον θρακικό χώρο. 
 
Σημείωση: Τα σχετικά με τα ορθόδοξα χριστιανικά μνημεία της περιφερειακής ενότητας 
Ροδόπης έχουν δημοσιευθεί και σε προηγούμενη εργασία (ΙΙ. 1619) με λεπτομέρειες και 
παραδείγματα. Εδώ περιλαμβάνονται τα περισσσότερα από τα στοιχεία εκείνα, η μελέτη όμως 
επεκτείνεται στα ανάλογα μνημεία και των άλλων θρησκειών που υπάρχουν στον ευρυτερο χώρο 
της ελληνικής Θράκης. Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και 
στο Research Gate. 

 
1484. «Η έρευνα του ελληνικού ‘λαϊκού’ μυθιστορήματος του 19ου 

αιώνα: προλογικές σκέψεις», στον τόμο Θαν. Β. Κούγκουλος 
(επιμ.), Το ελληνικό «λαϊκό» μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Αθήνα 
2020 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 8 / εκδόσεις «Gutenberg»), σ. 11-15. 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις για την μελέτη του ελληνικού λαϊκού μυθιστορήματος, 
με αφορμή την έκδοση ενός συλλογικού επιστημονικού τόμου, με την βεβαιότητα ότι αυτός  
θα αποτελέσει σταθμό, καθώς ουσιαστικά συνοψίζει τις μέχρι σήμερα απόψεις και τη 
σχετική βιβλιογραφία, παρουσιάζει νέες θεωρητικές προσεγγίσεις, αναδεικνύει θεματικές και 
συναιρεί τα ερευνητικά ζητούμενα για το ζήτημα. Άλλωστε δεν διακρίνεται μόνο για την 
διεπιστημονικότητά του, αλλά και για το γεγονός ότι συγκεντρώνει στις σελίδες του όλους 
σχεδόν τους έγκυρους μελετητές του ζητήματος, προπάντων από τον χώρο των 
νεοελληνιστών, αλλά όχι μόνο. Συνεπώς κάθε μελλοντικός ερευνητής δεν θα μπορεί παρά 
από τον τόμο αυτό να ξεκινά την όποια αναλυτική ή συνθετική ερευνητική του προσπάθεια. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Το ελληνικό λαϊκό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Διερευνώντας ένα 
παραγνωρισμένο λογοτεχνικό πεδίο», The Athens Review 127 (Απρίλιος 2021), σ. 49 σημ. 7. 

 
1485. «Τα λαϊκά μυθιστορήματα και η λαογραφική τους 

‘ανάγνωση’», στον τόμο Θαν. Β. Κούγκουλος (επιμ.), Το ελληνικό 
«λαϊκό» μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Αθήνα 2020 (εκδ. ΔΠΘ / 
Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας 
και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
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Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας – 8 / εκδόσεις «Gutenberg»), σ. 265-276. 
 

Περίληψη: Η μελέτη αυτή εξετάζει τους όρους υπό τους οποίους μπορούν τα λαϊκά 
μυθιστορήματα του 19ου αιώνα να χρησιμοποιηθούν ως πηγές άντλησης λαογραφικών 
ειδήσεων, και ποιες ακριβώς λαογραφικές μαρτυρίες μπορούμε να πάρουμε από τα κείμενα 
αυτά, με την ευρεία λαϊκή κυκλοφορία και αποδοχή. Τα λαϊκά μυθιστορήματα του 19ου αι. 
επιδέχονται σημαντικής «λαογραφικής ανάγνωσης», μπορούν να αποτελέσουν πηγή για μια 
ιστορική λαογραφία του αγροτοκτηνοτροφικού, κυρίως δε του αστικού ελληνικού χώρου, 
υπό συγκεκριμένες μεθοδολογικής φύσης προϋποθέσεις και περιορισμούς. Γι’ αυτό και η 
τάση των «λαογραφικών περιγραφών», αλλά και της αναφοράς σε συλλογικές λαϊκές 
νοοτροπίες, ιδεολογίες και συμπεριφορές συνεχίζεται και διατρέχει όλη την εξέλιξη του 
είδους του λαϊκού μυθιστορήματος κατά τον 19ο αι., πάντα υπό τον όρο ότι ο ερευνητής 
συνειδητοποιεί πως πρόκειται για λογοτεχνικές αναπαραστάσεις και όχι για εθνογραφικές 
καταγραφές. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1486. «Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ορθόδοξη Εκκλησία και 

Εκπαίδευση: η προετοιμασία του Γένους για τον ‘Μεγάλο Σηκωμό’ 
του 1821», στον τόμο Αλ. Καπανιάρης – Ν. Τσούκας (επιμ.), 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Εκπαίδευση στο Πήλιο πριν την 
Επανάσταση του 1821. Τεκμήρια μέσα από τους θησαυρούς των 
Πηλιορείτικων Δημόσιων Ιστορικών Βιβλιοθηκών Ζαγοράς και 
Μηλεών. Βόλος 2021, εκδ. Ιδιόμελον – Μαγνήτων Κιβωτός για την 
Διάσωση του Πολιτισμικού Αποθέματος, σειρά: Λαϊκός Πολιτισμός 
και Τοπική Ιστορία, σ. 17-21. 
 

Περίληψη: Στο κείμενο αυτό εξετάζεται το θέμα των σχέσεων του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού με την εκπαίδευση κατά την περίοδο πριν και κατά την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821, που στηρίζεται μάλιστα στα τεκμήρια των Πηλιορείτικων Ιστορικών Βιβλιοθηκών 
της Ζαγοράς και των Μηλεών, είναι εξαιρετικά επίκαιρη και εύστοχη. Επίκαιρη επειδή το 
2021 εορτάζονται τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, και 
εύστοχη επειδή ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, κορυφαία ιδρύματα του οποίου υπήρξαν οι 
δύο αυτές πλούσιες σε βιβλιακό, αρχειακό και κειμηλιακό υλικό βιβλιοθήκες, υπήρξε ένας 
από τους πυλώνες της επανάστασης, δεδομένου ότι διαχειρίστηκε και μορφοποίησε, μέσα 
από τον φωτισμό του Γένους δια της εκπαίδευσης, τον προαιώνιο πόθο για αποτίναξη του 
οθωμανικού ζυγού. 

 
1487. «Μετακινήσεις πληθυσμών και συγκρότηση του αστικού 

τοπίου στη Σάμο (β΄ μισό του 20ού αι.)», στον τόμο Γ. Φιλιππότης 
(επιμ.), Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 23 (2021). Αθήνα 2021, σ. 176-
193. 

 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή ασχολείται με τις αλλαγές που έφερε στην σαμιακή κοινωνία ο 
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η κατοχή, που υπήρξαν καθοριστικές για την κοινωνία 
του νησιού, καθώς τα πλέον εξέχοντα μέλη της αστικής του τάξης άρχισαν σταδιακά να 
εγκαταλείπουν το νησί και να εγκαθίστανται είτε στα ελληνικά αστικά κέντρα, είτε στην 
αλλοδαπή.  Η «νόθα» αστικοποίηση της νέο-αστικής τάξης της Σάμου και η επίδραση τόσο 
των αλλαγών που έφερε ό τουρισμός, με την επαφή με συνήθειες, αντιλήψεις, νοοτροπίες και 
συμπεριφορές άλλων λαών, όσο και των νέων πολιτισμικών προτύπων, τα οποία διαδίδονται 
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ταχύτατα στο νησί, έβαλαν την σαμιακή κοινωνία στην τροχιά της πολιτισμικής 
παγκοσμιοποίησης. Και η τάση αυτή θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την διαφαινόμενη 
επιβολή της πολυπολιτισμικότητας, η οποία εμφανίζεται μέσω των προσφυγικών ροών στο 
νησί. 

 
1488. «Θεματικές της ‘αθηναϊκής’ αστικής Λαογραφίας», στον 

τόμο Γ. Φιλιππότης (επιμ.), Αθηναϊκό Ημερολόγιο 32 (2021), σ. 164-
174. 
 

Περίληψη: Οι επιμέρους θεματικές της αστικής Λαογραφίας παρουσιάζουν μεγάλο 
ενδιαφέρον, δεδομένου ότι ιχνηλατούν ένα εν πολλοίς νέο πεδίο, στο οποίο συχνά δεν 
εφαρμόζονται οι παλαιές σταθερές της λαογραφικής έρευνας. Το διάγραμμα θεμάτων που 
υπάρχει στη μελέτη αυτή, είναι ευσύνοπτο και αναφέρεται μεν στην Αθήνα, μπορεί όμως να 
εφαρμοστεί γενικότερα στην επιτόπια έρευνα του αστικού χώρου και των πέριξ της Αθήνας 
αστικών δήμων, καθώς αναφέρεται σε θέματα που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε μεγάλη 
ελληνική πόλη, και βέβαια και στους περιαστικούς δήμους κάθε μεγάλης πόλης, οι οποίοι 
έχουν και αυτοί, δίχως άλλο, μια αστικοποιημένη, παρόμοια με των πόλεων, ζωή. 

 
1489. «Η Εκκλησία της Ελλάδος και ο εορτασμός της 

διακοσιοστής επετείου της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821», 
στον τόμο Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κανονάριον – 
Επετηρίς 98 (2021). Αφιερούται εις την επέτειον των διακοσίων ετών 
από της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821. Αθήναι 2021, έκδ. 
Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, σ. 7-22. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η συμβολή της Εκκλησίας της Ελλάδος στον εορτασμό των 150 και 
των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, η οποία αποτέλεσε όχι μόνο την ουσιαστική 
έναρξη του νεοελληνικού ελεύθερου πολιτικού μας βίου, αλλά και το βασικό και κομβικό 
σημείο για την συστηματική και ανεμπόδιστη έκφραση της ταυτότητάς μας, εθνικής, 
θρησκευτικής και πολιτιστικής. Κι αυτό επειδή μετά την επανάσταση, ήδη σε εκείνο το 
πρώτο και μικρό ελληνικό κράτος που προήλθε από αυτήν, μετά από τετρακόσια χρόνια 
απεχθούς σκλαβιάς, το Γένος ήταν πλέον ελεύθερο να εκφραστεί και να δημιουργήσει 
αυτοδιοικούμενο, οι Έλληνες μπορούσαν πια ελεύθερα να λατρεύουν τον Τριαδικό Θεό, να 
ασκούν τα πατροπαράδοτα ελληνορθόδοξα έθιμά τους και να καλλιεργούν τα ελληνικά 
γράμματα, χωρίς τον φόβο, την επιβουλή και την αμφίθυμη συχνά βαναυσότητα του 
Οθωμανού δυνάστη. 
 

1490. «Ο ναός του αγίου Νικολάου Πυθαγορείου: σημειώσεις για 
την ιστορική διαδρομή του», Το Τηγάνι 32 (2021), σ. 239-244. 
 

Περίληψη: Η ιστορία και η διαχρονική εξέλιξη των ναών ενός χωριού αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο της συνολικής ιστορικής διαδρομής του οικισμού, καθώς στους ναούς 
αποτυπώνονται συχνά τόσο οι διαδοχικές φάσεις εξέλιξης των τοπικών κοινωνιών, όσο και 
τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα που τις σημάδεψαν και τις καθόρισαν, μαζί με τις ποικίλες 
τοπικές συνθήκες που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους. Υπό το πρίσμα αυτό, παρατίθενται 
και εξετάζονται στη μελέτη αυτή ορισμένα στοιχεία για το ναό του αγίου Νικολάου 
Πυθαγορείου, με βάση όσα μας πληροφορούν οι αρχειακές πηγές και η σχετική 
βιβλιογραφία, ενώ παραλλήλως μελετάται η διαχρονική παρουσία, και η θέση στις 
τελετουργίες των κατοίκων, του ναού μέχρι σήμερα. 
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1491. «The Social Dynamics of Beggar Argots in Current 
Athens», Journal of Mediterranean and European Linguistic 
Anthropology 2: 3 (2020), σ. 1-16 [σε συνεργασία με τον Γ. Κούζα]. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, με βάση συστηματική επιτόπια έρευνα στον αστικό χώρο της 
Αθήνας, εξετάζονται οι κοινωνικές παράμετροι και οι λαογραφικές συνιστώσες της «αργκό» 
των ζητιάνων της Αθήνας σήμερα. Με βάση την ελληνική και, κυρίως, την διεθνή σχετική 
βιβλιογραφία εξετάζονται οι πολιτισμικές και κοινωνικές παράμετροι της συνθηματικής 
αυτής γλώσσας του ελληνικού αστικού χώρου, και μέσα από την καταγραφή του λεξιλογίου 
της η μελέτη εστιάζει στην κοινωνική χρήση και στην πολιτισμική διάσταση της ύπαρξης 
παρόμοιων συνθηματικών γλωσσών στον ελληνικό αστικό χώρο. Πρόκειται για συμβολή 
στην ελληνική αστική Λαογραφία, η οποία εξετάζει μια πτυχή του λαϊκού αστικού 
πολιτισμού η οποία δεν έχει ακόμη επαρκώς μελετηθεί, πέρα από ορισμένες ερασιτεχνικές 
καταγραφές, ώστε να αποτεεί η μελέτη αυτή συμβολή στην λαογραφική εξέταση του 
σύγχρονου ελληνικού αστικού χώρου. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1492. «Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής (1897 – 1959) και η λαϊκή 
λατρευτική τιμή των νεοφανών αγίων της Ορθοδοξίας», Παριανά 
159 (2020), σ. 312-316. 
 

Περίληψη: Το ζήτημα της λαϊκής λατρείας των νεοφανών αγίων είναι μεγάλο, και 
απασχολεί συστηματικά τη θρησκευτική λαογραφία. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οπότε 
πολλές αγιοκατατάξεις πλούτισαν το αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και ενέγραψαν 
νέες εορτές στο εορτολόγιο, εορτές οι οποίες συχνά έχουν τοπική βάση και υπόσταση, καθώς 
η λατρευτική τιμή τους εισάγεται όλο και περισσότερο στην εθιμοταξία του ελληνικού λαού. 
Εν προκειμένω αναλύεται μια κρίσιμη στιγμή του σχηματισμού της λαϊκής λατρευτικής 
παράδοσης για τον όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Μιας παράδοσης που ακόμη και στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πάρο, αρχίζει πλέον και αποκτά τους δικούς της μνημονικούς 
τόπους, όπως λ.χ. το πατρικό σπίτι του, ή ακόμη και εικονίσματα και ναούς που θα ιδρυθούν 
και θα καθιερωθούν στη μνήμη του, διαιωνίζοντας την λατρευτική τιμή του και στις 
επόμενες γενιές. 

 
1493. «Ελληνορθόδοξα λαϊκά έθιμα των Θεοφανείων στον 

Μικρασιατικό Πόντο», Ερώ 44 (2020), σ. 68-72. 
 

Περίληψη: Αναφέρονται μορφές και σταθμοί της ελληνικής λαϊκής λατρείας που 
σχετίζονται με τα έθιμα των Θεοφανείων των Ελλήνων κατοίκων του Μικρασιατικού 
Πόντου, και αποτελούν κομμάτια των ανάλογων ελληνικών λαϊκών θρησκευτικών 
τελετουργιών σχετικών με τις μεγάλες εορτές του Δωδεκαημέρου. Με βάση το υπάρχον 
βιβλιογραφικό και αρχειακό υλικό εξετάζονται λαϊκές τελετουργικές μορφές, στα πλαίσια 
μιας ιστορικής θεώρησης της ποντιακής θρησκευτικής Λαογραφίας, και διατυπώνονται 
παρατηρήσεις για την φυσιογνωμία, την προέλευση, την εξέλιξη και τη λειτουργικότητά τους 
στα πλαίσια της παραδοσιακής ποντιακής κοινωνίας. 

 
1494. «Sun Worship, fire Worship and Fertility Ceremonies in 

Thrace», στον τόμο Dim. Spasova – Ant. Genov (επιμ.), Megalithic 
Monuments and Cult Practices. Proceedings of the Third 
International Symposium (Blagoevgrad, 8-9 September 2020). In 
Honorem Annorum LX Vassili Markov. Blagoevgrand 2020, εκδ. 
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Neofit Rilski University Press, σ. 454-464 [σε συνεργασία με τον Στ. 
Κιοτσέκογλου]. 
 

Περίληψη: Στη μελέτη αυτή υποστηρίζεται ότι τόσο η παλαιά και αρχέγονη ηλιολατρία, όσο 
και η σύγχρονη πυρολατρία, στη μορφή των Αναστεναριών, αποτελούν διαφορετικές όψεις 
της ίδιας λατρευτικής πρακτικής, που σχετίζεται άμεσα με ορισμένες από τις βασικές τελετές 
γονιμότητας που επιχωριάζουν στον θρακικό χώρο. Αυτές τις τελετές, που όσον αφορά την 
αρχαιότητα μπορούμε να αναδομήσουμε με βάση αφενός τις πληροφορίες των πηγών και 
αφετέρου τις σύγχρονες ανάλογης υφής θρακικές τελετουργίες, εξετάζουμε εδώ, 
προσθέτοντας μία μικρή συμβολή στην ήδη υπάρχουσα μεγάλη βιβλιογραφία, που δείχνει 
αφενός μεν την αξία των λαϊκών θρησκευτικών τελετουργιών ως ερμηνευτικών 
υποδειγμάτων και για τις αρχαίες τελετουργίες, στα πλαίσια μιας εθνοαρχαιολογικής 
εξέτασης, αφετέρου δε την αξία των διεπιστημονικών προσεγγίσεων σε παρόμοια ζητήματα. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate.  Έχει δημοσιευθεί και στα ελληνικά, με ορισμένες προσθήκες και 
βιβλιογραφικές συμπληρώσεις, βλ. παρακάτω, αρ. ΙΙ. 1664.  

 
1495. «Αξιοσημείωτες αλεξανδρινές εκκλησιαστικές επέτειοι», 

Πάνταινος 155: 5 (2020), σ. 270-274. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται το περιεχόμενο και το ουσιαστικό νόημα δύο εκκλησιαστικών 
επετείων που τίμησε το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κατά το 2020. 
Αρχικά, στις 17 Ιουνίου 2020 εορτάστηκαν τα τριάντα χρόνια αρχιερατείας του Σεπτού 
Προκαθημένου του, του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης 
Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄. Κατόπιν δε, στις 9 Οκτωβρίου, εορτάστηκαν τα δεκαέξι χρόνια 
από την εκλογή του Μακαριωτάτου στον αποστολικό θρόνο του αγίου Μάρκου, ως του 115ου 
Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, εις διαδοχήν του μακαριστού 
Πατριάρχου Πέτρου Ζ΄. Επίσης, διατυπώνονται παρατηρήσεις για την οργάνωση και την 
πρόοδο του ιεραποστολικού εκκλησιαστικού έργου στην Αφρική. 

 
1496. «Popular Culture», στον τόμο Paschalis M. Kitromilides – 

Constantinos Tsoukalas (επιμ.), The Greek Revolution. A Critical 
Dictionary. Cambridge, Massachusetts, London, England εκδ. The 
Belknas Press of Harvard University Press 2021, σ. 555-570. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται αφενός οι συνθήκες υπό τις οποίες η επανάσταση του 1821 βρήκε 
παγιωμένο τον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, στα σχήματα που είναι γνωστά από την 
μεταβυζαντινή περίοδο, δηλαδή οργανωμένο στα όρια των παραδοσιακών κοινοτήτων, με 
ζωντανές τις πολιτισμικές μνήμες από το βυζαντινό παρελθόν, ενίοτε δε και από την μακρινή 
προχριστιανική περίοδο, με έντονο αγροτοκτηνοτροφικό χαρακτήρα, και με εκδηλώσεις που 
σχετίζονταν στενά με τους άξονες του χώρου και του χρόνου, στους οποίους και 
εγγράφονταν. Αφετέρου τα δεδομένα του έντεχνου λαϊκού λόγου, των λαϊκών τεχνών και της 
παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς και εθιμοταξίας, που είτε καταγράφονται στα 
απομνημονεύματα των αγωνιστών του 1821 είτε σχετίζονται άμεσα με τη ζωή και τη δράση 
τους, ώστε να σχηματιστεί μια κατά το δυνατόν πλήρης εικόνα για τον παραδοσιακό 
πολιτισμό κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και την καθημερινή ζωή 
των ανθρώπων της εποχής. 
 
Κρίσεις: Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 96 (2021), σ. 146 [Πασχ. Κιτρομηλίδης] 
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Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate.    
 
Αναφορές: Κ. Bizas, «Freedom and its diachrony», Global Intellectual History (2021), σ. 9. Mar. 
Todorova, «Greek? Revolution? Historiographical Inscriptions of a Historical Event», Études 
balkaniques 4 (2021), σ. 529-565. 
 

1497. «Η Επανάσταση του 1821 και το ελληνορθόδοξο ήθος της 
παράδοσης του Γένους», Απόστολος Βαρνάβας 82: 1 (2021), σ. 78-
84. 

 
Περίληψη: Η μελέτη αυτή καταδεικνύει, μέσα από μια σειρά παραδειγμάτων, ότι ήταν το 
ελληνορθόδοξο ήθος των πρωταγωνιστών της που σε μεγάλο βαθμό καθόρισε τόσο την 
έναρξη, όσο και την εξέλιξή της. Ήθος που είχε διαμορφωθεί μέσα στα πλαίσια της 
παράδοσης του ελληνικού λαού, φορείς και εκφραστές της οποίας ήταν οι αγωνιστές και οι 
ήρωες του 1821, που είχε σφυρηλατηθεί μέσα στις παραδοσιακές κοινότητες και στο 
ορθόδοξο ενοριακό σύστημα, που είχε φωτιστεί στα εκπαιδευτήρια της εποχής – για όσους 
είχαν μετοχή στην παιδεία – στα οποία τόσο οι δάσκαλοι όσο και τα διδασκόμενα στην 
παράδοση αυτή κατά κανόνα στοιχούσαν, και το οποίο επιπλέον λειτούργησε και ως φίλτρο 
για τα νεωτερικά κελεύσματα της εποχής. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 
Αναφορές: Γ. Ι. Στούκης, «Νεομάρτυρες. Αγωνιστές της πίστης και της ελευθερίας», στον τόμο Ανδρ. 
Ζαχαρίου – Ματθ. Ματθαίου (επιμ.), Ελληνική Επανάσταση. Αφιερωματικός τόμος επί τη ευκαιρία της 
συμπλήρωσης 200 ετών από την έναρξη του αγώνα του έθνους κατά των Τούρκων (1821 – 2021). Ιδάλιο 
– Κύπρος 2021, έκδ. Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος, σ. 201 σημ. 56. 

 
1498. «Η Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου», 

Απόστολος Τίτος. Επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας Κρήτης  46 (2020), 
σ. 45-53. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στην Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά 
την ημέρα εορτής του αγίου αποστόλου Ανδρέα (30 Νοεμβρίου), στο ιστορικό της 
καθιέρωσής της με πατριαρχική και συνοδική πράξη τον Φεβρουάριο 1759 επί της 
πατριαρχίας του Σεραφείμ Β΄ (1757-1761) και στην εκκλησιαστική παράδοση και εθιμοταξία 
της, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο εορτάζεται σήμερα. Παραλλήλως διατυπώνονται 
σκέψεις για τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον σύγχρονο ορθόδοξο κόσμο, για 
τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και για τις λύσεις που κάθε φορά 
δίνονται, στο πλαίσιο της οικουμενικής εκκλησιαστικής διακονίας και προσφοράς του, ιδίως 
επί των ημερών της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 

 
1499. «Dressing the Dead: evidence from Greek popular 

literature, oral lament and ethnographic field work», Folk Life. 
Journal of Ethnological Studies 59: 1 (2021), σ. 1-12 (εκδ. Routledge 
– Taylor and Francis Group) [σε συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-
Μπιζούμη] 
 

Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζονται οι τελετουργικές πρακτικές για την ένδυση 
του νεκρού, με βάση το υλικό που παρέχουν κυρίως κρητικά μοιρολόγια και τραγούδια του 
Κάτω Κόσμου. Από τη μελέτη του σχετικού υλικού προκύπτει ότι ο τρόπος με τον οποίο οι 
ζωντανοί ντύνουν τους νεκρούς τους είναι τελετουργικός, απηχεί τις περί του κόσμου 
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κοινωνικές, συμβολικές και μεταφυσικές αντιλήψεις των ανθρώπων, άπτεται της λαϊκής 
θρησκευτικότητας και των τελετουργικών εκδηλώσεών της, και έχει ενδιαφέρον για την 
μελέτη της ελληνικής λαϊκής μεταφυσικής. Άλλωστε, και στο θέμα της ένδυσης, ο κόσμος 
των νεκρών εκλαμβάνεται ως συνέχεια του κόσμου των ζώντων, δεδομένου ότι στα σχετικά 
έθιμα του θανάτου είναι οι ζωντανοί που μιλούν για τους νεκρούς και ενεργούν εξ ονόματός 
τους, επεκτείνοντας την κοσμική τους βεβαιότητα στον σκοτεινό χώρο του θανάτου, ο 
οποίος με ιδεολογικά εργαλεία, με πίστη και μεταφυσική πεποίθηση, μπορεί μόνο να 
κατανοηθεί. Γι’ αυτό άλλωστε ο λαός, προσπαθεί να χειριστεί τον θάνατο τελετουργικά, 
μέσα από έθιμα και τελετουργίες που εντάσσονται στον λεγόμενο «κύκλο της ζωής», όπως 
και η ένδυση των νεκρών, που απεικονίζεται και στα κρητικά μοιρολόγια. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1500. «Religious Folklore in Greece: Between Tradition and 
Modernity», Jahrbuch für Europäische Ethnologie 15 (2020). Ang. 
Treiber – Heid. Alzheimer – Sab. Doering-Manteuffel – Dan. 
Drascek (επιμ.), Griechenland. Fragile Ordnungen und die Politik 
der Kultur, σ. 29-55 (εκδ. Brill). 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες κατευθύνσεις της 
Θρησκευτικής Λαογραφίας στην Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο θεωρίας και μεθόδου, όσο και ως 
προς τα νέα θέματα με τα οποία ασχολείται η ελληνική Λαογραφία, αλλά και σχετικά με τον 
επιστημονικό διάλογο που έχει αναπτύξει με την Κοινωνική Ανθρωπολογία. Επίσης γίνονται 
αναφορές στην ανάπτυξη του κλάδου, στα περιεχόμενα, στις μεθόδους και στις θεματικές της 
στον ελληνικό χώρο, στις σχέσεις προς την εξέλιξη της επιστήμης αυτής διεθνώς και στους 
βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφονται πλέον οι σύγχρονες ελληνικές 
λαογραφικές σπουδές, διαμορφώνοντας το σύγχρονο επιστημονικό και εξωστρεφές 
χαρακτήρα τους. Ο κλάδος της «Θρησκευτικής Λαογραφίας», εμφανίστηκε στην ευρωπαϊκή 
λαογραφική παράδοση ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, για να αναπτυχθεί 
κυρίως κατά την περίοδο του μεσοπολέμου, και εδώ εξετάζεται η κίνηση ανάμεσα στην 
παράδοση και τη νεωτερικότητα που χαρακτηρίζει σήμερα την λαϊκή θρησκευτικότητα του 
ελληνικού λαού. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1501. «Λαϊκός πολιτισμός και τοπικά περιοδικά: η περίπτωση 

του ναξιακού περιοδικού Τ’ Απεράθου», στον τόμο Βασίλ. 
Φραγκουλόπουλος (επιμ.), Νάξος (αρχαία, βυζαντινή, 
λατινοκρατούμενη, νεότερη, σύγχρονη). Πρακτικά του Στ΄ 
Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» 
(Δαμαριώνας Νάξου, 30 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2018) 3. Αθήνα 
2021, εκδ. Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σ. 1733-1746. 
 

Περίληψη: Ο τοπικός τύπος παρουσιάζει άμεσο λαογραφικό ενδιαφέρον, καθώς στις σελίδες 
του αποτυπώνονται πολλές και ενδιαφέρουσες πτυχές τόσο του παλαιότερου παραδοσιακού, 
όσο και του σύγχρονου και νεωτερικού λαϊκού πολιτισμού, αναλόγως της χρονολογίας 
έκδοσης κάθε εντύπου. Στα πλαίσια αυτά η παρούσα μελέτη, ασχολείται με το τοπικό 
ναξιακό περιοδικό Τ’ Απεράθου, το οποίο εκδόθηκε από το 1983 ως το 2011, και αριθμεί 
συνολικά 205 φύλλα. Εκείνο που χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο το περιοδικό 
αντιμετωπίζει τον λαϊκό πολιτισμό της Απειράνθου, αλλά και της Νάξου γενικότερα, είναι η 
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προσπάθεια αναδόμησης και προβολής, μέσω της συναίσθησης και της εκ νέου βίωσης, της 
τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας, καθώς η τοπική παραδοσιακή κοινωνία μετασχηματίζεται 
ταχύτατα στο πέρασμα από τον παραδοσιακό στον λαϊκό πολιτισμό της νεωτερικότητας. 
Πρόκειται για μια μορφή διαχείρισης του παλαιότερου πολιτισμικού υλικού, η οποία 
στηρίζεται στην ανάδειξη όλων των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν την τοπική 
κοινωνία.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1502. «Μορφές λαϊκής θρησκευτικής συμπεριφοράς και 

τελετουργιών στην Τελμησσό της Καππαδοκίας (τέλη 19ου – αρχές 
20ού αιώνα)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 21 (2020), σ. 
77-98. 
 

Περίληψη: Η μελέτη αυτή αποτελεί μικρή συμβολή στην προσπάθεια για την εθιμική και 
τελετουργική χαρτογράφηση του καππαδοκικού χώρου, όπου εξετάζονται οι εκδηλώσεις της 
λαϊκής λατρευτικής συμπεριφοράς και οι ανάλογες τελετουργίες στην Τελμησσό της 
Καππαδοκίας, την Ντελμισό ή Ντιλμοσόν κατά το τοπικό ιδίωμα, ένα χωριό της περιφέρειας 
της Νίγδης. Το χωριό ανήκε στην περιφέρεια και στην Μητρόπολη Ικονίου, και μάλιστα τα 
καλοκαίρια αποτελούσε τόπο θερινής διαμονής του Μητροπολίτη Ικονίου. Η μελέτη του 
σχετικού θησαυρισμένου στο αρχείο του «Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών» υλικού 
καταδεικνύει ότι πέρα από τα δημοσιευμένα περί Καππαδοκίας έργα υπάρχουν ακόμη πολλά 
και σημαντικά στοιχεία που μπορούν και αξίζει να μελετηθούν. Πρόκειται για τοπικές 
παραλλαγές εθίμων και τελετουργιών, με ιδιαίτερο κάποτε ενδιαφέρον, καθώς 
ολοκληρώνουν την εικόνα του εθιμικού ρεπερτορίου της Καππαδοκίας, και συμπληρώνουν 
το μωσαϊκό της θρησκευτικής λαογραφίας των κατοίκων της. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate και στο https://fanarion.blogspot.com/2021/03/blog-post_759.html. 
 
Αναφορές: Λαμπρ. Κουζέλη, «Κιβωτός Μικρασιατικής μνήμης», Το Βήμα περ. Β΄ αρ. 141 (11 
Απριλίου 2021) – Βιβλία, σ. 20 / 8. 

 
1503. «Η προσωπικότητα και το έργο του καθηγητή Μηνά Αλ. 

Αλεξιάδη», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Αντι-παροιμίες 
(anti-proverbs) και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός. Η αναγόρευση του 
Ομ. Καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Αθήνα 2021 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - 
Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: 
Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 9 / 
εκδόσεις «Γρηγόρη»), σ. 23-30. 
 

Περίληψη: Πρόκειται για laudatio κατά την αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ του ομ. καθηγητή Λαογραφίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, όπου εκτίθενται τα βιογραφικά και 
εργογραφικά στοιχεία του, και διατυπώνονται κρίσεις και εκτιμήσεις για την γενικότερη 
προσφορά του στην επιστήμη της λαογραφίας και στην ανάπτυξη των λαογραφικών 
σπουδών στον τόπο μας, και ιδιαίτερα στη σύγχρονη και τη νεωτερική λαογραφία. Συνιστά 
λοιπόν δοκίμιο ιστορικής μελέτης των εξελίξεων της ελληνικής λαογραφίας και της 

https://fanarion.blogspot.com/2021/03/blog-post_759.html
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διαχρονικής πορείας της, ιδίως στο δεύτερο μισό του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα, 
εποχή σημαντικών και οριακών αλλαγών και ανακατατάξεων για τον ελληνικό λαϊκό 
πολιτισμό. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate.  
 
Αναφορές: «סידסכלא .לא סאנימ», https:// hiwiki.icu / wiki /%CE% 9C% CE% B7% CE% BD% CE% 
AC% CF%82_%CE%91%CE%BB. _ % CE% 91% CE% BB% CE% B5% CE% BE% CE% B9% 
CE% AC% CE%B4%CE%B7%CF%82.  
 

1504. «Τα εξωκκλήσια της Πάρου», Παριανά 160 (2021), σ. 33-37. 
 

Περίληψη: Με αφορμή βιβλίο του Νικ. Αλιπράντη, στο οποίο καταγράφονται τα 
εξωκκλήσια της Πάρου, διατυπώνονται σκέψεις σχετικά το σύστημα της αγιολατρίας των 
ανθρώπων του λαού, που αποτυπώνεται στα παρεκκλήσια και τα ξωκλήσια των 
παραδοσιακών οικισμών, και με βάση αυτό μπορεί επαρκώς να μελετηθεί, αν μαζί με την 
ιστορική διαδρομή των ξωκλησιών συνυπολογίσουμε και την τελετουργική χρήση τους. Και 
τούτο επειδή με αφετηρία αυτούς τους ναΐσκους τελούνται όλες οι ετήσιες λατρευτικές 
τελετές, και σε αυτά κατά κανόνα αποτυπώνεται η λαϊκή λατρεία των ανθρώπων του λαού, 
ιδιαίτερα μάλιστα στο νησιωτικό χώρο, δεδομένου ότι τα ελληνικά νησιά χαρακτηρίζονται 
για τα πολλά και σημαντικά ξωκλήσια που έχουν χτιστεί σε αυτά. Ειδικότερα δε για τα 
εξωκκλήσια της Πάρου διατυπώνται και παρατηρήσεις σχετικά με τη θέση που κατέχουν στο 
σύστημα της παραδοσιακής λαϊκής θρησκευτικότητας των κατοίκων του νησιού. 

 
1505. «Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ο εν υπνώσει Φάρος 

της Ορθοδοξίας. Εισαγωγικές και ιστορικές επισημάνσεις», στον 
τόμο Μελ. Στεφανάτος – Θεμ. Φασούλας – Μαρ. Κολοζώφ (επιμ.), 
Οικουμενικόν Πατριαρχείον – Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης. 
Πενήντα χρόνια σιωπής, προσμονής, ελπίδος. (Αθήνα) 2021, έκδ. 
Αναπτυξιακή Δήμου Νέστου, σ. 11-17. 
 

Περίληψη: Η μελέτη αναφέρεται στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που αποτελεί ένα 
ιερό πνευματικό καθίδρυμα ευφήμως γνωστό διεθνώς, διαχριστιανικώς και πανορθοδόξως. 
Ειδικότερα εξετάζει την ίδρυση, την ιστορική πορεία και την σημερινή κατάσταση της 
Σχολής, καθώς και την στάση της Τουρκίας απέναντί της. Αναφέρεται στην μακρά παρουσία 
και προσφορά του στο χώρο των ιερών γραμμάτων και της καλλιέργειας των θεολογικών 
σπουδών στον ευρύτερο χώρο της καθ’ ημάς Ανατολής, στο γεγονός ότι από τις τάξεις της 
προήλθε πλήθος σπουδαίων εκκλησιαστικών ανδρών και ηγετών, Πατριαρχών, 
Αρχιεπισκόπων και Επισκόπων και στο ότι αποτελεί σύμβολο της αγωνιζόμενης Ορθοδοξίας. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate.  
 

1506. «Θαυματουργές εικόνες στο Άγιον Όρος: μικρή συμβολή 
στα αγιορείτικα λαογραφικά», στον τόμο Ιω. Τζαμτζής – Χρ. 
Σταυράκος – Παν. Αντωνόπουλος (επιμ.), Αρετήν την Καλλίστην. 
Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα / 
Mélanges en l’ honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara 2. Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη 2021, εκδ. Σάκκουλα Α. Ε., σ. 1975-1996. 
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Περίληψη: Στις μονές και στις σκήτες του Αγίου Όρους, θησαυρίζονται πολλές 
θαυματουργές εικόνες, οι οποίες τιμώνται αναλόγως από τους μοναχούς και προσφέρονται 
για προσκύνηση στους πολυάριθμους προσκυνητές των ιερών σκηνωμάτων του Άθωνος Τις 
αγιορειτικές μοναστικές παραδόσεις για τις εικόνες αυτές, την προέλευση και την 
θαυματουργική δράση τους, τις πληροφορούνται οι προσκυνητές κατά την επίσκεψή τους 
στις μονές και τις μεταφέρουν μετά στον κόσμο, ώστε να διαδίδονται συστηματικά και να 
γίνονται κτήμα όλων των πιστών. Με τον τρόπο αυτό, οι περί θαυματουργών εικόνων 
παραδόσεις του Αγίου Όρους γνωρίζουν μεγάλη διάδοση, και αποτελούν βασικό τμήμα των 
θρησκευτικών παραδόσεων όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά και άλλων ορθόδοξων λαών. 
Ορισμένες όψεις των παραδόσεων αυτών εξετάζονται στη μελέτη αυτή, κυρίως ως προς την 
τυπολογία, τα πρότυπα και τη συμβολή τους στην διαμόρφωση της αντίστοιχης λαϊκής 
λατρευτικής παράδοσης. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate.  
 

1507. «Τα συνέδρια της Εκκλησίας της Ελλάδος για την 
Επανάσταση του 1821: πλαίσιο και αρχές ενός επιστημονικού 
εγχειρήματος», Απόπλους 87 (2021). Η Σάμος στην Επανάσταση, σ. 
331-336. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες της σειράς των δέκα συνεδρίων 
(2011-2020) που διοργάνωσε η Εκκλησία της Ελλάδος για το 1821, δηλαδή η ανάδειξη των 
γεγονότων της Επανάστασης, των ιδεών που την στήριξαν, των συνθηκών που ευνόησαν την 
οργάνωση και το ξέσπασμά της και των μηνυμάτων που η Επανάσταση μπορεί να δώσει 
στους σημερινούς Έλληνες, ιδιαίτερα στους νέους. Επίσης, η επιμέρους θεματολογία των 
συνεδρίων, που καλύπτει τους εξής τομείς: την ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων και της 
ευρύτερης ιστορικής συγκυρίας, την μελέτη των ιδεών και των συλλογικών κατακτήσεων 
που η Επανάσταση έφερε στο προσκήνιο, αλλά και μορφών και προσώπων του Αγώνα ή της 
ευρύτερης ιστορικής συγκυρίας, που έδρασαν πριν και αμέσως μετά, και που μπορούν να 
προβληθούν ως πρότυπα για τους Νεοέλληνες, αλλά και την ανάδειξη της προσφοράς της 
Εκκλησίας και του κλήρου στον Αγώνα, τόσο πριν, όσο και κατά την διάρκεια της 
Επανάστασης. 

 
1508. «Λαϊκή παράδοση του Πόντου: από το παρελθόν στο παρόν. 

Εισαγωγή», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Ρέα Κακάμπουρα – Μυρ. 
Ευσταθιάδου (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
Λαογραφίας «Λαϊκή παράδοση του Πόντου από το παρελθόν στο 
παρόν (Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019) - Αρχείον 
Πόντου 61 (2021), σ. 13-26 [σε συνεργασία με την Ρέα Κακάμπουρα 
και τη Μυροφόρα Ευσταθιάδου]. 
 

Περίληψη: Πρόκειται για την εισαγωγή στον τόμο που περιλαμβάνει τα Πρακτικά του 
Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακής Λαογραφίας με θέμα «Λαϊκή παράδοση του Πόντου: από το 
παρελθόν στο παρόν», που πραγματοποιήθηκε από την 29η Νοεμβρίου έως την 1η 
Δεκεμβρίου 2019 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη 
συμπλήρωση πενήντα ετών από την ίδρυση του «Φάρου Ποντίων». Συνδιοργανωτές ήταν το 
«Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, το «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ο «Φάρος Ποντίων». 
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Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1509. «Λαϊκή λατρεία και παραδοσιακή θρησκευτικότητα στην 

Κελόνσα της περιφέρειας Σουρμένων του Πόντου», στον τόμο Μ. Γ. 
Βαρβούνης – Ρέα Κακάμπουρα – Μυρ. Ευσταθιάδου (επιμ.), 
Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Λαογραφίας «Λαϊκή 
παράδοση του Πόντου από το παρελθόν στο παρόν (Θεσσαλονίκη, 29 
Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019) - Αρχείον Πόντου 61 (2021), σ. 159-
188. 
 

Περίληψη: Η μελέτη αυτή αποτελεί μικρή συμβολή στην προσπάθεια για την εθιμική και 
τελετουργική χαρτογράφηση του ποντιακού χώρου, όπου εξετάζονται οι εκδηλώσεις της 
λαϊκής λατρευτικής συμπεριφοράς και οι ανάλογες τελετουργίες στην Κελόνσα, ένα χωριό 
της περιφέρειας των Σουρμένων του Πόντου, πριν τα βίαια γεγονότα των σφαγών και των 
διωγμών, που οδήγησαν τους Έλληνες του Πόντου στον εκπατρισμό και στην 
προσφυγοποίηση. Η μελέτη του σχετικού θησαυρισμένου στο αρχείο του «Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών» υλικού καταδεικνύει ότι πέρα από τα δημοσιευμένα περί 
ποντιακών λαογραφικών έργα υπάρχουν ακόμη πολλά και σημαντικά στοιχεία που μπορούν 
και αξίζει να μελετηθούν. Πρόκειται για τοπικές παραλλαγές εθίμων και τελετουργιών, με 
ιδιαίτερο κάποτε ενδιαφέρον, καθώς ολοκληρώνουν την εικόνα του εθιμικού ρεπερτορίου 
του Πόντου, και συμπληρώνουν το μωσαϊκό της θρησκευτικής λαογραφίας των κατοίκων 
του. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1510. «Η λαογραφική προσέγγιση των νεότερων και σύγχρονων 

εκφράσεων των εκκλησιαστικών λαϊκών τεχνών στην Ελλάδα», 
στον τόμο Μ. Β. Бибиков – Κ. Α. Климова – И. В. Тресорукова – 
Д. Е. Афиногенов (επιμ.), VI Международной конференции по 
эллинистике памяти И.И.Ковалевой (20 – 23 апреля 2021). 
Москва 2021, έκδ. Кафедра византийской и новогреческой 
филологии филологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, σ. 123-131 [σε συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-
Μπιζούμη]. 
 

Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή επιχειρούμε να αναδείξουμε τη συμβολή της 
Λαογραφίας στην έρευνα και μελέτη των νεότερων και σύγχρονων εκφράσεων των 
εκκλησιαστικών τεχνών μέσα από το έργο των ακαδημαϊκών εκπροσώπων της, με σκοπό την 
καταγραφή της εξέλιξης του λαογραφικού τρόπου μελέτης των αντικειμένων της 
εκκλησιαστικής αργυροχοΐας, κεντητικής, υφαντικής κ.ά, σε συνομιλία με τις 
ανθρωπολογικές θεωρήσεις του υλικού πολιτισμού. Ειδικότερη συζήτηση θα γίνει και για 
την ανάπτυξη της θρησκευτικής λαογραφίας ως κλάδου της ελληνικής λαογραφίας και τη 
συμβολή της στη μελέτη της θρησκευτικότητας, στα πλαίσια μιας κοινωνικής ανάγνωσης 
των θρησκευτικών δράσεων και αντιλήψεων των κοινωνικών υποκειμένων. 
 
Σημείωση: Εκτενώς η μελέτη αυτή έχει δημοσιευθεί στα αγγλικά, με βιβλιογραφία και 
τεκμηριωτικό υλικό, υπό τον τίτλο «The contribution of Folklore to the research and study of 
modern and contemporary expressions of the Ecclesiastical Popular Arts in Greece», Кафедра. 
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Kathedra of Byzantine and Modern Greek Studies. Scientific Journal of Society of Modern Greek 
Studies 9 (2021), σ. 91-103 [σε συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-Μπιζούμη] (βλ. παρακάτω, αρ. 
ΙΙ. 1681). Επίσης, έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1511. «Greek proverbial phrases from modern satirical 

paraphrases of texts and titles of the Greek Orthodox Church», 
Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship 38 
(2021), σ. 391-399 [σε συνεργασία με τον Γ. Κούζα]. 
 

Περίληψη: Η μελέτη παρουσιάζει και εξετάζει το φαινόμενο της σατιρικής παραφράσης των 
εκκλησιαστικών κειμένων, μερικά από τα οποία απέκτησαν, στο πέρασμα του χρόνου, 
παροιμιώδη χρήση στην καθημερινή ζωή και επικοινωνία των Ελλήνων. Η μελέτη 
επικεντρώνεται σε παροιμιώδεις φράσεις από παραφθορά λειτουργικών φράσεων και 
κειμένων, σε παροιμιώδεις φράσεις από τη σατιρική τροποποίηση εκκλησιαστικών 
διοικητικών τίτλων Μητροπόλεων και Μητροπολιτών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ελλάδας και παροιμιώδεις φράσεις που δημιουργηθηκαν από παραφθορά ύμνων και 
προσευχών της ορθόδοξης λατρείας. Όλα αυτά παρουσιάζουν μια πτυχή των σχέσεων του 
ανθρώπου του λαού με την θρησκεία και την εκκλησιαστική ιεραρχία, στις οποίες κυριαρχεί 
το σατιρικό στοιχείο. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1512. «Θρησκευτική Λαογραφία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

κατά το λαογραφικό έργο του Βάλτερ Πούχνερ», στον τόμο Ιωσήφ 
Βιβιλάκης (επιμ.), Κατάσταση και προοπτικές της Λαογραφίας 
σήμερα. Κείμενα επιστημονικής συνάντησης με την ευκαιρία της 
ολοκλήρωσης των 14 τόμων της λαογραφικής σειράς του Β. Πούχνερ 
στις εκδόσεις «Αρμός», 2009 – 2017 (Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2018, 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων. Διοργάνωση: Ελληνική 
Λαογραφική Εταιρεία). Αθήνα 2021, εκδ. Αρμός, σ. 23-35. 
 

Περίληψη: Η μελέτη εστιάζει στο ότι στον χώρο της θρησκευτικής Λαογραφίας, και 
μάλιστα στον ευρύ και ενδιαφέροντα χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το ερευνητικό 
και συγγραφικό έργο του καθηγητή Βάλτερ Πούχνερ μας επισημαίνει και τους δρόμους 
στους οποίους πρέπει να κινηθεί η μελλοντική έρευνα: προς την μελέτη και των υπολοίπων, 
πέρα από τις παραστατικές και τις θεατρικές, μορφών της λαϊκής θρησκευτικότητας, οι 
οποίες δεν έχουν ακόμη συστηματική εξεταστεί. Και υποδεικνύει επίσης ότι αυτό πρέπει να 
γίνει με βάση το συγκριτικό πνεύμα και τη συγκριτική μεθοδολογία, στην ίδια 
νοτιοανατολικοευρωπαϊκή και χριστιανική – ορθόδοξη συγκυρία, σε μια, ας μου επιτραπεί η 
χρήση του όρου, πραγματικά ελληνορθόδοξη ερευνητική προοπτική. Από την άποψη αυτά, 
τα βιβλία της λαογραφικής σειράς του Βάλτερ Πούχνερ, αποτελούν αφορμή αναστοχασμού 
και αναπροσδιορισμού στο περιεχόμενο, τις στοχεύσεις και τη μεθοδολογία του κλάδου της 
θρησκευτικής Λαογραφίας της περιοχής μας, αλλά και της ελληνικής Λαογραφίας 
γενικότερα. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1513. «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η παράδοση της 

Ρωμηοσύνης», Πνευματική Διακονία. Περιοδική Έκδοση Ι. 
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Μητροπόλεως Κωνσταντίας – Αμμοχώστου 14: 34 (2021). 
Αφιέρωμα: Ανάσταση του Γένους 1821 – 2021: Ιστορία και 
παράδειγμα, σ. 159-168. 
 

Περίληψη: Στη μελέτη αυτή υποστηρίζεται ότι δεν θα είχε υπάρξει η Ελληνική Επανάσταση 
του 1821, αν οι πρωταγωνιστές και αγωνιστές της δεν είχαν γαλουχηθεί μέσα στην 
εκκλησιαστική και λαϊκή παράδοση της Ρωμηοσύνης, όπως αυτή με τις ιστορικές καταβολές 
της διαμορφώθηκε στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας. Η παράδοση αυτή έπλασε 
χαρακτήρες και περιχαράκωσε συνειδήσεις, στήριξε πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας, και 
έπλασσε το ηρωικό φρόνημα των Ελλήνων της εποχής. Συνεπώς, ένας από τους πόλους των 
επετειακών εορτασμών για τα διακόσια χρόνια της Επανάστασης (1821-2021) πρέπει να 
είναι και η μελέτη αυτής της παράδοσης, αφού σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούμε να 
αντιληφθούμε το μέγεθος, τις διαστάσεις και την ουσιαστική υπόσταση των γεγονότων. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1514. «Ο Φεβρουάριος στην ελληνορθόδοξη λαϊκή παράδοση του 

Πόντου», Ερώ 45 (2021), σ. 71-77. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται τα λαογραφικά του μήνα Φεβρουαρίου, ο οποίος 
πέρα από την εορτή της Υπαπαντής, περιλαμβάνει και άλλες μικρότερες μεν, αλλά 
σπουδαιότατες για την εθιμική ζωή μας εορτές. Είναι μήνας εορταστικός, λόγω και του ότι οι 
γεωργικές, κτηνοτροφικές και ναυτικές εργασίες είχαν κατά κανόνα διακοπεί και οι 
άνθρωποι φρόντιζαν να διάγουν βίο εορταστικό, ανανεωτικό των οικογενειακών και των 
κοινοτικών δεσμών, και παρηγορητικό για την επερχόμενη σκληρή εργασιακή 
πραγματικότητα της άνοιξης και του καλοκαιριού. Στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι εόρταζαν 
τους αγίους τους, αναθέτοντάς τους την προστασία των κυριότερων βιολογικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων τους, γεγονός που δίνει στον μήνα αυτό εντελώς ιδιαίτερη θέση 
μέσα στον παραδοσιακό ετήσιο εορτολογικό κύκλο του Ποντιακού Ελληνισμού.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1515. «Religious Folk Rituals common to Southern Bulgaria and 

Northern Greece», στον τόμο Yura Konstantinova – Eleonora 
Naxidou (επιμ.), Greeks and Bulgarians: Parallels and Intersections 
in History and Culture. Sofia 2021, έκδ. Bulgarian Academy of 
Sciences – Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology / 
Department of History and Ethnology – Democritus University of 
Thrace / National Hellenic Committee for South-Eastern European 
Studies, σ. 343-354. 

 
Περίληψη: Η εμφάνιση και η εξάπλωση νέων κοινών τελετουργικών μορφών στα 
Βαλκάνια, όπως αναλύονται στην μελέτη αυτή, αποτελεί την βασικότερη και την 
σπουδαιότερη εκδήλωση των σύγχρονων, νεωτερικών και μετανεωτερικών, λαϊκών 
πολιτισμών των βαλκανικών λαών. Πρόκειται για την ουσία της διαμόρφωσης της 
παραδοσιακής καθημερινότητας, αλλά και του χαρακτήρα, της υφής και των διακριτικών 
γνωρισμάτων των βαλκανικών λαϊκών πολιτισμών, γι’ αυτό και η μελέτη τους – στην  οποία 
η επιστήμη της Λαογραφίας έχει πρωτεύοντα, ηγεμονικό και καθοριστικό ρόλο – αποτελεί 
σπουδαίο εργαλείο για την καταγραφή, σπουδή και ερμηνεία της σύγχρονης κοινής 
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πολιτισμικής παράδοσης των λαών στον πολυσήμαντο και πολυσημαντικό χώρο της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1516. «Η σύντομη αρχιερατεία του Μητροπολίτη Σάμου και 

Ικαρίας Αθανασίου Β΄ του Καπουράλη (1900 – 1903)», Παρνασσός 
57 (2021), σ. 293-313. 
 

Περίληψη: Μετά την κοίμηση του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Γαβριήλ Β΄ του 
Κατσαρού (1855 - 1900), διάδοχός του εξελέγη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ο επίσης 
Σάμιος Αθανάσιος Καπουράλης, που είχε γεννηθεί στον Πύργο της Σάμου το 1849. Στην 
μελέτη αυτή αφενός μεν βιογραφείται ο Αθανάσιος, ο οποίος εξελέγη αρχικά Μητροπολίτης 
Λήμνου και κατόπιν Καστορίας, και αφετέρου δίνεται σημασία στα πεπραγμένα της 
σύντομης αρχιερατείας του στη γενέτειρά του Σάμο, όπου αρχιεράτευσε από το 1900 ως το 
1903, οπότε και απεβίωσε εξαιτίας ατυχήματος. Οι αναφορές στα πεπραγμένα της 
αρχιερατείας του Αθανασίου είναι ελάχιστες, λόγω του περιορισμένου χρόνου που αυτή 
διήρκεσε. Την έλλειψη αυτή της σχετικής βιβλιογραφία επιχειρεί  να αναπληρώσει η 
παρούσα μελέτη, στην οποία θα εξετάζεται η περίοδος της αρχιερατείας του Αθανασίου στη 
Σάμο, με βάση πληροφορίες που διασώζονται κυρίως σε σαμιακές αρχειακές πηγές, με βάση 
δηλαδή όσα μας πληροφορούν τα έγγραφα του Ηγεμονικού Διοικητικού Γραφείου. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1517. «Η ανανέωση της παράδοσης και η τέχνη της αγιογραφίας. 
Το παράδειγμα της αγιογράφησης του Ι. Ν. αγίου Γεωργίου Νέου 
Ψυχικού», Θεολογία 92: 2 (2021), σ. 75-87. 
 

Περίληψη: Η έννοια της παράδοσης και η πρακτική της ανανέωσης εκ πρώτης όψεως 
φαίνονται ως δύο αντίθετες και μη συμβατές καταστάσεις. Ωστόσο η σταδιακή μελέτη του 
περιεχομένου της παράδοσης και, κυρίως, των μορφών και τρόπων της διαχείρισής της, μας 
δείχνουν ότι δεν πρόκειται για μια ακίνητη και επαναλαμβανόμενη πρακτική, αλλά ότι 
επιδέχεται τόσο την ανανέωση, όσο και τον μετασχηματισμό των περιεχομένων της, εφόσον 
φυσικά οι συνθήκες το επιτρέπουν. Κι αυτή την ανανέωση μπορούμε να παρακολουθήσουμε 
στην περίπτωση της αγιογράφησης του ιερού ναού αγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικού, η οποία 
πέραν της πνευματικής και της αισθητικής έχει και ιδιαίτερη σημασία και για την ιστορία και 
εξέλιξη μιας παραδοσιακής τέχνης, συχνά με λαϊκές καταβολές και διατυπώσεις, και 
οπωσδήποτε με λαϊκή απήχηση, όπως η αγιογραφία, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην 
εργασία αυτή. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1518. «Συμβολοποίηση των μνημείων της Επανάστασης του 

1821: η περίπτωση του ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
στο Πυθαγόρειο της Σάμου», Ενδοχώρα 119-120 (2021). Αφιέρωμα 
στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης «Η δική μας 
Επανάσταση δεν μοιάζει με τις άλλες», σ. 290-305. 
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Περίληψη: Στη μελέτη αυτή εξετάζονται τα ιστορικά και λαογραφικά δεδομένα που 
δείχνουν ότι ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Πυθαγόρειο, που χτίστηκε ως 
αφιέρωμα για την απόκρουση του οωμανικού στόλου από το νησί στη ναυμαχία της 5ης 
Αυγούστου 1824, αποτελεί θρησκευτικό μνημείο που έχει συμβολοποιηθεί, καθώς στην 
κοινή αντίληψη των Σαμίων έχει μονοσήμαντα συνδεθεί με την επανάσταση του 1821 και 
τους αγώνες των κατοίκων της Σάμου για την ανεξαρτησία τους. Σύνδεση που οφείλεται σε 
ιστορικούς λόγους, διατρέχει όμως όλη την ιστορία του μνημείου και διαμορφώνει και την 
μέχρι τις μέρες μας ανάλογη συμβολική και τελετουργική χρήση τους, πέρα από τα δεδομένα 
της τελετουργικής χρήσης ενός ορθόδοξου ναού, ως συμβόλου ελευθερίας, αγωνιστικότητας 
και θυσίας για την πατρίδα. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1519. «The Worship of Saints in Greece between Popular 
Religion and Local Identity: a Case Study», American International 
Journal of Social Science 10: 2 (2021), σ. 1-10. 
 

Περίληψη: Στο δημοσίευμα αυτό εξετάζεται η περίπτωση τριών στρατιωτικών και 
ομολογητών αγίων του 4ου αιώνα, των αγίων Θεοδώρου, Γρηγορίου και Λέοντος, οι οποίοι 
εκοιμήθησαν στη Σάμο, όπου υπήρχαν τα λείψανά τους μέχρι την διαρπαγή τους από τους 
Σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας. Εξετάζεται η σύγχυση που διαπιστώνεται στις πηγές 
και τη βιβλιογραφία σχετικά με το αν οι τρεις άγιοι εκοιμήθησαν στη Σάμο ή στη Σάμη της 
Κεφαλληνίας, και διαπιστώνεται ότι συνδέονται στενά με τη Σάμο, στην δε Κεφαλληνία 
μεταφέρθηκαν αργότερα και για μικρό χρονικό διάστημα τα λείψανά τους, γεγονός που 
δημιούργησε και την μεταγενέστερη τοπική κεφαλληνιακή παράδοση σχετικά με τους 
αγίους. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, εξετάζεται η τοπικιστική διαμάχη μεταξύ Σάμου και 
Κεφαλληνίας σχετικά με τον εντοπισμό των αγίων και της λατρείας τους, και, τελικά, οι κατά 
τόπους τοπικιστικές παράμετροι που σχετίζονται με την λατρευτική παράδοση ορισμένων 
αγίων, οι οποίοι θεωρούνται αναπόσπαστα τμήματα του σχηματισμού τοπικών ταυτοτήτων. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. Ανάλογες μελέτες στα ελληνικά και αγγλικά βλ. εδώ αρ. 1043, με τίτλο: 
«Αγιολογική και λαϊκή παράδοση των στρατιωτικών αγίων της Σάμου Γρηγορίου, Θεοδώρου και 
Λέοντος (Δ΄ αι.)», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 35 (2014). Homenaje a 
El Greco en el IV centenario de su muerte (1614 – 2014), σ. 155-165, αρ. 1132, με τίτλο: 
«Αγιολογία, ιστορία και λαϊκή παράδοση: Η περίπτωση των στρατιωτικών αγίων Γρηγορίου, 
Θεοδώρου και Λέοντος στη Σάμο», Κληρονομία 37: 1-2 (2005-2013), σ. 49-79 και αρ. 1417, με 
τίτλο «Saints of Samos (4th c. AD) between History and Folklore», Mare Ponticum 5 (2015), σ. 1-
12. 

 
1520. «Η σαμιακή αγγειοπλαστική μεταξύ παράδοσης και 

νεωτερισμού: το εργαστήριο της οικογένειας Κληρονόμου στους 
Κουμαραδαίους της Σάμου», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Ν. 
Μαχά-Μπιζούμη – Αλ. Καπανιάρης (επιμ.), Ελληνική Λαϊκή Τέχνη: 
παλαιότερες θεματικές με σύγχρονες προσεγγίσεις 1. Βόλος 2021, 
εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 11 / εκδ. Ιδιόμελον, σ. 365-380.  
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Περίληψη: Η νεωτεριστική μετάπλαση και ο αναπροσανατολισμός μιας παλαιάς, 
«παραδοσιακής» τέχνης αποτελεί πολιτισμική διαδικασία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
μελέτη του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού. Την εξέλιξη αυτή προσπαθούμε να 
σκιαγραφήσουμε εδώ, με βάση την σύγχρονη παρουσία και δημιουργία του αγγειοπλαστικού 
εργαστηρίου της οικογένειας Κληρονόμου στους Κουμαραδαίους της Σάμου, ξεκινώντας 
πρώτα από μια ιστορική αναδρομή της πορείας της αγγειοπλαστικής τέχνης στη Σάμο, κάτι 
που ουσιαστικά περιγράφει την «παράδοσή» της στο νησί αυτό, τις ρίζες και τις παλαιότερες 
μορφές της. Το εργαστήριο συνδυάζεται με εστιατόριο και επιχείρηση με βότανα, ώστε θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό επιχειρήσεων που ασκεί ένα 
πρωτότυπο είδος «αγροτοτουρισμού», μονάδες του οποίου έχουν πλέον αναπτυχθεί σε 
πολλές ελληνικές περιοχές.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1521. «Η μελέτη της ελληνικής λαϊκής τέχνης στο σύγχρονο 

ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – 
Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Αλ. Καπανιάρης (επιμ.), Ελληνική Λαϊκή 
Τέχνη: παλαιότερες θεματικές με σύγχρονες προσεγγίσεις 1. Βόλος 
2021, εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – 11 / εκδ. Ιδιόμελον, σ. 21-62 [σε 
συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-Μπιζούμη και τον Αλ. Καπανιάρη]. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται οι θεματικές και οι επιμέρους ανακοινώσεις του συνεδρίου 
«Ελληνική Λαϊκή Τέχνη: παλαιότερες θεματικές με σύγχρονες προσεγγίσεις»  (Βόλος, 25-27 
Σεπτεμβρίου 2020), και επισημαίνεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να οργανωθεί και να 
πραγματοποιηθεί η μελέτη της ελληνικής λαϊκής τέχνης στο σύγχρονό μας ελληνικό 
ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αυτή η κίνηση μεταξύ των παλαιότερων θεματικών και των 
σύγχρονων προσεγγίσεων, οριοθετεί την διαδικασία αναστοχασμού και ανατροφοδότησης, η 
οποία είναι παρούσα σε κάθε σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση, τουλάχιστον στον τομέα 
των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Και οι διαδικασίες αυτές, καθώς 
οριοθετούνται από τις τρέχουσες θεωρητικές και μεθοδολογικές προτάσεις, δίνουν στις 
σχετικές μελέτες την δυνατότητα, ξεφεύγοντας από τα όρια μιας προσέγγισης που κινείται 
στα όρια του εθνοκεντρικού επαρχιωτισμού, να εγγραφούν στο διεθνές ακαδημαϊκό και 
ερευνητικό περιβάλλον. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1522. «Ηλιολατρία, πυρολατρία και τελετές γονιμότητας στον 

θρακικό χώρο», Ενδοχώρα 121 (2021), σ. 62-68 [σε συνεργασία με 
τον Στ. Κιοτσέκογλου]. 
 

Περίληψη: Στη μελέτη αυτή υποστηρίζεται ότι τόσο η παλαιά και αρχέγονη ηλιολατρία, όσο 
και η σύγχρονη πυρολατρία, στη μορφή των Αναστεναριών, αποτελούν διαφορετικές όψεις 
της ίδιας λατρευτικής πρακτικής, που σχετίζεται άμεσα με ορισμένες από τις βασικές τελετές 
γονιμότητας που επιχωριάζουν στον θρακικό χώρο. Αυτές τις τελετές, που όσον αφορά την 
αρχαιότητα μπορούμε να αναδομήσουμε με βάση αφενός τις πληροφορίες των πηγών και 
αφετέρου τις σύγχρονες ανάλογης υφής θρακικές τελετουργίες, εξετάζουμε εδώ, 
προσθέτοντας μία μικρή συμβολή στην ήδη υπάρχουσα μεγάλη βιβλιογραφία, που δείχνει 
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αφενός μεν την αξία των λαϊκών θρησκευτικών τελετουργιών ως ερμηνευτικών 
υποδειγμάτων και για τις αρχαίες τελετουργίες, στα πλαίσια μιας εθνοαρχαιολογικής 
εξέτασης, αφετέρου δε την αξία των διεπιστημονικών προσεγγίσεων σε παρόμοια ζητήματα. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και στα αγγλικά, με τον τίτλο  «Sun Worship, fire Worship and 
Fertility Ceremonies in Thrace», στον τόμο Dim. Spasova – Ant. Genov (επιμ.), Megalithic 
Monuments and Cult Practices. Proceedings of the Third International Symposium (Blagoevgrad, 
8-9 September 2020). In Honorem Annorum LX Vassili Markov. Blagoevgrand 2020, εκδ. Neofit 
Rilski University Press, σ. 454-464, βλ. παραπάνω αρ. ΙΙ. 1636, στην ελληνική δημοσίευση όμως 
έχουν αναθεωρηθεί ορισμένα στοιχεία και έχουν γίνει βιβλιογραφικές συμπληρώσεις και 
διορθώσεις.  

 
1523. «Το ζήτημα της εκπτώσεως του Μητροπολίτη Σάμου και 

Ικαρίας Γρηγορίου Γ΄ (1843 – 1855)», στον τόμο Κ. Ι. Μπελέζος – 
Θωμ. Αντ. Ιωαννίδης (επιμ.), «Την Σοφίαν αυτού διηγήσονται έθνη, 
και τον έπαινον αυτού εξαγγελεί Εκκλησία» (Σοφία Σειράχ 39.10). 
Τιμητικός τόμος της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την τριακονταετή 
διακονία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Α΄. Αθήνα 
2021, σ. 159-173. 
 

Περίληψη: Το ζήτημα της αμφισβήτησης, αποκήρυξης και έκπτωσης από τον αρχιερατικό 
θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας του Μητροπολίτη Γρηγορίου Γ΄ είναι 
σημαντικό για την σαμιακή εκκλησιαστική ιστορία, καθώς συμβαδίζει με μια από τις 
μεγαλύτερες πολιτικές κρίσεις και τις σπουδαιότερες εξεγέρσεις της Ηγεμονίας της Σάμου. Η 
μελέτη αυτή προβαίνει σε λεπτομερή διερεύνηση της υπόθεσης, με βάση ανέκδοτες 
αρχειακές πηγές, καθώς μέσα από τις λεπτομέρειές του προβάλουν συνθήκες και όροι 
άσκησης του εκκλησιαστικού έργου, αλλά και σημαντικές πληροφορίες για την κατανόηση 
των εσωτερικών ισορροπιών και των εξωτερικών σχέσεων κατά την πρώτη περίοδο του 
ηγεμονικού καθεστώτος του νησιού. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1524. «Η Επανάσταση του 1821 και ο ελληνικός έντεχνος λαϊκός 
λόγος: η περίπτωση των παραδόσεων», στον τόμο Πην. Καμπάκη-
Βουγιουκλή (επιμ.), Η Ελληνική Γλώσσα κατά την Επανάσταση του 
1821. Κομοτηνή 2021, εκδ. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σ. 91-97. 
 

Περίληψη: Όπως συμβαίνει με όλες τις σημαντικές ιστορικές περιόδους, ιδιαίτερα μάλιστα 
με τις Επαναστάσεις, έτσι και τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 
αποτυπώθηκαν σε πολλά δημιουργήματα του έντεχνου λαϊκού λόγου του λαού. Από το 
πλούσιο υλικό που έχει θησαυριστεί και μελετηθεί, εξετάζονται στη μελέτη αυτή ορισμένες 
λαϊκές παραδόσεις, στα πλαίσια της προσπάθειας μέσα από αυτές να ανιχνεύσουμε τους 
τρόπους με τους οποίους ο ελληνικός λαός σχημάτισε αυτές τις λαϊκές αφηγήσεις, 
χρησιμοποιώντας κατά κανόνα παλαιότερο και γνωστό αφηγηματικό υλικό, που προσάρμοσε 
στις εκάστοτε περιστάσεις. Στις περισσότερες από αυτές τις παραδόσεις, παρατηρούμε 
μάλιστα ότι νεώτερες ιστορικές παραδόσεις έχουν πλαστεί για γεγονότα της Επανάστασης, 
συχνά πάνω στα πρότυπα παλαιότερων ανάλογων μυθικών διηγήσεων. 
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Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1525. «Το ζήτημα του κληροδοτήματος του Μητροπολίτη 
Τριπόλεως Θεοφάνη Δεληγιάννη (1819 – 1873) προς την Ιερά Μονή 
Αγίας Ζώνης Σάμου», Εκκλησιαστικός Φάρος 90 (2020-2021), σ. 
53-78. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η τύχη του κληροδοτήματος του Σάμιου 
Μητροπολίτη Τριπόλεως Θεοφάνη Δεληγιάννη προς τη μονή της μετανοίας του, την Αγία 
Ζώνη της Σάμου. Αυτό που ξεκίνησε ως μια πράξη αγάπης και νοσταλγίας του διαθέτη, 
κατέληξε ως μια μεγάλη δικαστική διαμάχη, στην οποία ενεπλάκησαν το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, στο οποίο η μονή Αγίας Ζώνης ως σταυροπηγιακή ανήκε, το Πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, η 
Ηγεμονία της Σάμου, η οθωμανική διοίκηση στην Αλεξάνδρεια, την Κωνσταντινούπολη και 
τα Ιεροσόλυμα, το Οθωμανικό Προξενείο στην Αθήνα, και τα δικαστήρια του Βασιλείου της 
Ελλάδος. Το τελικό δε αποτέλεσμα ήταν ελάχιστο μέρος της κληρονομιάς να φτάσει στο 
μοναστήρι, που ματαίως περίμενε να θεραπεύσει με αυτήν τις πολλές ανάγκες του. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1526. «Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Φιλελληνισμού στη συλλογή 

και έκδοση των Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών», στον τόμο Κ. 
Α. Климова – И. В. Тресорукова (επιμ.), Международная 
научная конференция «200 лет Греческой революции (1821–
2021): история, литература, культура» (16 ноября 2021). 
Москва 2021, έκδ. Кафедра византийской и новогреческой 
филологии филологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, σ. 6-12. 
 

Περίληψη: Οι ευρωπαίοι φιλέλληνες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην μελέτη αυτή, κατέγραψαν σημαντικό λαογραφικό υλικό, ιδιαίτερα δε δημοτικά 
τραγούδια, και μάλιστα σε περιόδους που ανάλογες ενασχολήσεις ήταν μάλλον σπάνιες έως 
και ανύπαρκτες για τον επιστημονικό κόσμο, δεδομένου ότι ο λαϊκός πολιτισμός δεν είχε 
αναγνωριστεί ακόμη ως προνομιακό πεδίο έρευνας και μελέτης. Μπορεί οι αδυναμίες που 
επισημαίνονται να κάνουν αναγκαία την προσεκτική χρήση του υλικού αυτού από την 
έρευνα, ωστόσο η σχέση ευρωπαϊκού φιλελληνισμού και ελληνικών δημοτικών τραγουδιών 
δεν παύει να είναι παραγωγική για την επιστήμη της Λαογραφίας και επωφελής για τη γνώση 
του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, στη διαχρονική του διάσταση. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1527. «Folk religiosity in urban space: some cases from Athens», 

στον τόμο Gordana Blagojević / Гордана Благојевић (επιμ.), 
Different Identities and Functions of Urban Space: A Comparative 
Study of the Circumstances in Belgrade and Athens - The Second 
Serbian - Greek Conference (29th – 30th November 2021) / 
Различити идентитети и функције урбаног простора: 
Упоредно проучавање приликау Београду и Атини - Друга српско 
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– грчка конференција (29 – 30. новембар 2021). Belgrade / 
Београд 2021, έκδ. Institute of Ethnography SASA – Laboratory 
for Folklore and Social Anthropology, Department of History and 
Ethnology, Demokritus University of Thrace / Етнографски 
институт САНУ - Лабораторијом за фолклор и социјалну 
антропологију Одељења за историју и етнологију, 
Демокритовог Универзитета Тракије, σ. 31-32. 
 

Περίληψη:  Στις αστικές ενορίες της εποχής μας δημιουργούνται μια σειρά από νεωτερικά 
θρησκευτικά έθιμα, τα οποία και προσδιορίζουν τη σύγχρονή μας αστική θρησκευτικότητα. 
Ορισμένες περιπτώσεις των νεοπαγών αυτών εθίμων εξετάζουμε στη συνέχεια, που 
σχετίζονται με τις ανάλογα σύγχρονα λαογραφικά φαινόμενα του αθηναϊκού αστικού χώρου. 
Η επισήμανση και μελέτη τους, στα πλαίσια της λεγόμενης «αστικής λαογραφίας» είναι 
σημαντική, δεδομένου ότι αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις εθιμοταξιών και 
τελετουργιών που καθημερινά τελούνται και επαναλαμβάνονται. Γι’ αυτό και η μελέτη τους 
παρουσιάζει ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι αποτελούν 
εκφράσεις σύγχρονες παλαιών ανθρώπινων συναισθημάτων και επιδιώξεων, εμπλουτισμένες 
όμως με μορφές της νεωτερικής καθημερινότητας.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1528. «Η μελέτη του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού στο 

πλαίσιο του διαλόγου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: 
το παράδειγμα του ‘Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας’ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», στον 
τόμο Κ. Α. Климова – И. В. Тресорукова (επιμ.), VII 
международную конференцию «Греческая традиционная 
культура». Москва 2021, έκδ. Кафедра византийской 
и новогреческой филологии филологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, σ. 13-19. 
 

Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στο επιστημονικό, ερευνητικό και εκδοτικό έργο 
του «Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας», του Τμήματος Ιστορίας 
και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στις συνεργασίες του με φορείς 
του εξωτερικού και στην μελέτη των μορφών του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού με βάση τον 
επιστημονικό, μεθοδολογικό και θεωρητικό διάλογο μεταξύ Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, ο οποίος συστηματικά ασκείται στο Εργαστήριο. Επίσης γίνονται γενικές 
παρατηρήσεις για τον διάλογο αυτό και τη χρησιμότητά του, αλλά και για τη θέση του 
Εργαστηρίου μεταξύ των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων που ασχολούνται με τις 
κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1529. «Αρχαιολογικά ανάλεκτα της Ηγεμονίας της Σάμου», στον 
τόμο Γ. Φιλιππότης (επιμ.), Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 24 (2022). 
Αθήνα 2022, σ. 223-233. 
 

Περίληψη: Η μέριμνα περί των αρχαιοτήτων του νησιού στα πλαίσια της ηγεμονικής 
περιόδου της ιστορίας του (1834-1912) υπήρξε συστηματική. Παραλλήλως, οι σχετικές 
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αρχειακές μαρτυρίες των ηγεμονικών αρχείων είναι σημαντικές, και προσφέρονται για 
αξιοποίηση, καθώς αποτυπώνουν πολλές και σημαντικές πλευρές της αντιμετώπισης και της 
διαχείρισης του αρχαίου παρελθόντος από την Ηγεμονία της Σάμου. Το υλικό των 
χειρόγραφων αρχειακών πηγών συμπληρώνεται με τα όσα σχετικά αναφέρονται στα έντυπα 
μονόφυλλα, τα οποία εξέδωσε η ηγεμονική διοίκηση ως και το 1915, οπότε η Σάμος 
διοικητικά ενσωματώθηκε πλήρως στον εθνικό κορμό. Εδώ μελετώνται πληροφορίες για τις 
αρχαιολογικές έρευνες στο νησί, όπως αυτές διασώζονται στο πολύτιμο αυτό υλικό, ως 
μικρή συμβολή στην μελέτη του σπουδαίου αυτού θέματος. 
 

1530. «Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος (1908 – 2003) και η αθηναϊκή 
αστική Λαογραφία», στον τόμο Γ. Φιλιππότης (επιμ.), Αθηναϊκό 
Ημερολόγιο 33 (2022), σ. 230-244. 

 
Περίληψη: Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος  αποτελεί έναν από τους κύριους ανανεωτές της 
θεματολογίας, της μεθοδολογίας και της θεωρίας της ελληνικής Λαογραφίας, στα μέσα του 
20ού αιώνα, με έργο που επέδρασε άμεσα στην λαογραφική μελέτη του αστικού χώρου της 
Αθήνας, αλλά και στην ανάπτυξη της αστικής Λαογραφίας στον τόπο μας, ευρύτερα. Η 
ανανεωτική του ματιά εκφράστηκε κυρίως από τη θεματική και την οπτική γωνία των 
διαφόρων επιστημονικών ή εκλαϊκευτικών δημοσιευμάτων του, καθώς υπήρξε ο κύριος 
εισηγητής της «αθηναϊκής» αστικής Λαογραφίας στον τόπο μας. Άνοιξε έναν ερευνητικό 
δρόμο, τον οποίο ακολούθησαν και συνεχίζουν να ακολουθούν πολλοί νεώτεροι ερευνητές, 
οδηγώντας την Ελληνική Λαογραφία προς τον 21ο αιώνα. 

 
1531. «Ορισμένες παρατηρήσεις για το συγγραφικό έργο του 

Γεωργίου Κ. Αγγελινάρα», Απόπλους 89-90 (2021). Αφιέρωμα στον 
Γιώργο Κ. Αγγελινάρα, σ. 67-74. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η συγγραφική προσφορά και το έργο του 
φιλολόγου και εκπαιδευτικού της Σάμου Γεωργίου Κ. Αγγελινάρα. Ειδικότερα εξετάζεται 
λεπτομερώς η συγγραφική και εκδοτική δράση του, η οποία περιστρέφεται κυρίως γύρω από 
ζητήματα σχετικά με την εκκλησιαστική ιστορία και την βυζαντινή μουσική παράδοση του 
νησιού, και η προσφορά του στον τομέα της καλλιέργειας της ψαλτικής τέχνης στη Σάμο, η 
οποία έχει πραγματικά αναγεννήσει την πλούσια σαμιακή μουσική και λειτουργική 
παράδοση, στα πλαίσια και της γενικότερης εκκλησιαστικής ανανέωσης που παρατηρείται 
από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 στο νησί, και διατυπώνονται σχετικές παρατηρήσεις. 
 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 4304 (11 Δεκεμβρίου 2021), σ. 2 [Γερ. Κοσμάτος] 

 
1532. «Κύριλλος Β΄ Αρχιεπίσκοπος Σάμου», στον τόμο Αθ. 

Αγγελόπουλος (επιμ.), 1821 – 2021. Λεύκωμα ιστορικής μνήμης και 
ελληνορθοδόξου προβληματισμού. Ορθοδοξία – Ελλάδα – Ελληνική 
Επανάσταση 1821. Αθήνα 2021 [στο εξής: ΛΙΜΕΠ], έκδ. Μέλαθρον 
Οικουμενικού Ελληνισμού, σ. 41. 
 

1533. «Λογοθέτης Λυκούργος», ΛΙΜΕΠ, σ. 114. 
 

1534. «Σημαίες της Σάμου, 1821», ΛΙΜΕΠ, σ. 195. 
 

1535. «Χάρτης Σάμου», ΛΙΜΕΠ, σ. 216. 
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1536. «The Pomaks in Greek Thrace: a minority of Europe», 
Academia Letters (2022), σ. 1-3 [ηλεκτρονική έκδοση]. 

 
Περίληψη: Οι Πομάκοι της Θράκης, η ιστορία και ο πολιτισμός τους έχουν αποτελέσει, 
ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες, αντικείμενο εντατικής ερευνητικής και συγγραφικής 
ενασχόλησης για επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, επιστημονικών και ιδεολογικών 
τάσεων και εθνικοτήτων. Η αναδίφηση και η κατηγοριοποίηση της βιβλιογραφικής αυτής 
παραγωγής, στα πλαίσια της ανάλογης ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στις μειονότητες, 
μπορεί από μόνη της να αποτελέσει ένα είδος ιστορίας των πομακικών σπουδών, αλλά και 
των τάσεων που έχουν επικρατήσει στις σχετικές σπουδές. Το έργο αυτό είναι σημαντικό, 
τόσο γιατί μπορεί να δείξει ποιες είναι οι προοπτικές των πομακικών σπουδών, αλλά και 
επειδή μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τους νεότερους επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίοι 
θα ήθελαν να ασχοληθούν με παρόμοια ζητήματα.  
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και στα γαλλικά, με ορισμένες αλλαγές, με τον τίτλο «Les 
Pomaques en Thrace Grecque: Une Minorite Europeénne», La Babillarde 4 (2019), σ. 25-30, βλ. 
παραπάνω, αρ. ΙΙ. 1584. 
 

1537. «The contribution of Folklore to the research and study of 
modern and contemporary expressions of the Ecclesiastical Popular 
Arts in Greece», Кафедра. Kathedra of Byzantine and Modern Greek 
Studies. Scientific Journal of Society of Modern Greek Studies 9 
(2021), σ. 91-103 [σε συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-Μπιζούμη]. 
 

Περίληψη: Στην ανακοίνωση αυτή επιχειρούμε να αναδείξουμε τη συμβολή της 
Λαογραφίας στην έρευνα και μελέτη των νεότερων και σύγχρονων εκφράσεων των 
εκκλησιαστικών τεχνών μέσα από το έργο των ακαδημαϊκών εκπροσώπων της, με σκοπό την 
καταγραφή της εξέλιξης του λαογραφικού τρόπου μελέτης των αντικειμένων της 
εκκλησιαστικής αργυροχοΐας, κεντητικής, υφαντικής κ.ά, σε συνομιλία με τις 
ανθρωπολογικές θεωρήσεις του υλικού πολιτισμού. Ειδικότερη συζήτηση θα γίνει και για 
την ανάπτυξη της θρησκευτικής λαογραφίας ως κλάδου της ελληνικής λαογραφίας και τη 
συμβολή της στη μελέτη της θρησκευτικότητας, στα πλαίσια μιας κοινωνικής ανάγνωσης 
των θρησκευτικών δράσεων και αντιλήψεων των κοινωνικών υποκειμένων. 
 
Σημείωση: Συνοπτική και περιληπτική μορφή της μελέτης αυτής έχει δημοσιευθεί στα ελληνικά 
με τον τίτλο «Η λαογραφική προσέγγιση των νεότερων και σύγχρονων εκφράσεων των 
εκκλησιαστικών λαϊκών τεχνών στην Ελλάδα», στον τόμο Μ. Β. Бибиков – Κ. Α. Климова – И. 
В. Тресорукова – Д. Е. Афиногенов (επιμ.), VI Международной конференции по 
эллинистике памяти И.И.Ковалевой (20 – 23 апреля 2021). Москва 2021, έκδ. Кафедра 
византийской и новогреческой филологии филологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, σ. 123-131 [σε συνεργασία με τη Νάντια Μαχά-Μπιζούμη] (βλ. παραπάνω, αρ ΙΙ 
1654). Επίσης, έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1538. «Ceremonias religiosas comunes en la cultura tradicional de 

los pueblos balcánicos», στον τόμο Carlos Martínez Carrasco 
(επιμ.), La religiosidad popular en el mundo griego. De la Antigüedad 
a la Grecia contemporánea, [Estudios Neogriegos. Revista de la 
Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos 20 (2021)], σ. 143-155. 

 
Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται ορισμένα έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου 
εορτολογικού κύκλου που είναι διαδομένα στους λαούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
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Πρόκειται κυρίως για έθιμα που σχετίζονται με τις αγροτοκτηνοτροφικές κοινότητες, και 
ιδιαίτερα με την προσπάθεια μαγικής και τελετουργικής επίτευξης της ευφορίας, της 
γονιμότητας και της καλής σοδειάς. Εξετάζονται οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 
συνθήκες που συντέλεσαν στη διάδοσή τους στους λαούς της περιοχής, οι τοπικές 
διαφοροποιήσεις τους και οι προσαρμογές τους στην πολιτισμική παράδοση κάθε λαού, και η 
πορεία τους από τον παραδοσιακό στο λαϊκό πολιτισμό, δηλαδή οι μορφές και οι επιβιώσεις 
τους σήμερα, στην εποχή της νεωτερικότητας. Επίσης εξετάζονται οι μορφές αναπαραγωγής 
και διαχείρισής τους σήμερα, στα πλαίσια του φολκλορισμού και των κάθε είδους 
τουριστικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και η τάση της αντικατάστασής τους από σύγχρονες 
εθιμικές μορφές. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1539. «Η επιδημία χολέρας του 1910 και η Ηγεμονία της Σάμου», 
Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 43 (2022), σ. 9-
20. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται, με βάση κυρίως ανέκδοτες αρχειακές πηγές και 
δευτευόντως βιβλιογραφικές αναφορές, οι ενέργειες της διοίκησης της Ηγεμονίας της Σάμου 
(1834-1912) σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας χολέρας που είχε πλήξει την 
οθωμανική αυτοκρατορία, στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα. Παρουσιάζονται 
οι σχετικές διοικητικές μέριμνες και οι αποφάσεις της διοίκησης, τα υγειονομικά μέτρα που 
θεσπίστηκαν, αλλά και τα σχετικά με την καραντίνα που επιβλήθηκε και τους περιορισμούς 
στην μετακίνηση των πολιτών και την εισαγωγή αγαθών από τα απέναντι του νησιού 
παράλια της Μικράς Ασίας. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται ένα σημαντικό μέρος της 
οργανωμένης υγειονομικής φροντίδας στην ηγεμονική Σάμο, αλλά και οι λαϊκές αντιλήψεις 
των αρχών του 20ού αιώνα για τις επιδημίες, και συγκεκριμένα την συχνά εμφανιζόμενη 
χολέρα, και την αντιμετώπισή της. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1540. «Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος και ο 

τεκτονισμός», Βυζαντινός Δόμος 29 (2021). Μελέτες στη μνήμη του 
Benjamin C. Hendrickx, σ. 557-560. 
 

Περίληψη: Είναι ευρύτερη η συζήτηση που αφορά την τεκτονική ή μη ιδιότητα αρκετών 
επιφανών ιεραρχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ιδίως κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 
20ού αι. Στο σύντομο αυτό δημοσίευμα ασχολούμαστε με τα σχετικά προς την τεκτονική 
ιδιότητα του Μητροπολίτου Τραπεζούντος και μετά ταύτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
Χρύσανθου Φιλιππίδη (1881-1949), επιφανούς τέκνου της Θράκης και σημαντικότατου 
πατριώτη ιεράρχη, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στα σχετικά με την μάχη του 
ποντιακού Ελληνισμού για επιβίωση, όσο και στα εκκλησιαστικά πράγματα της εποχής του 
γενικότερα. Εξετάζονται μαρτυρίες, προερχόμενες από τεκτονικές πηγές, και τοποθετείται το 
γεγονός στο ευρύτερο εκκλησιαστικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1541. «Παρεκκλίσεις, εξωθεσμικές και παραβατικές 

συμπεριφορές του εκκλησιαστικού χώρου της Σάμου κατά την 
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ηγεμονική περίοδο (1934 – 1912)», στον τόμο Αικ. Μάρκου – Ιω. 
Μπακιρτζής – Άγγ. Παληκίδης – Χρ. Παπαγεωργοπούλου (επιμ.), 
Ιστορία, κοινωνία, πολιτισμός: ερευνητικά ζητήματα και προκλήσεις. 
Αφιερωματικός τόμος για τα 30 χρόνια του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας. Κομοτηνή 2022, έκδ. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 
του ΔΠΘ, σ. 1-22. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται, με βάση το σχετικό αρχειακό υλικό, περιπτώσεις 
παρεκκλίσεων, εξωθεσμικών και παραβατικών συμπεριφορών που σημειώθηκαν στον 
εκκλησιαστικό χώρο, κατά τη διάρκεια της Ηγεμονίας της Σάμου, και ειδικότερα από το 
1843, οπότε και έχουμε ανάλογες μαρτυρίες, ως και την ένωση του νησιού και το ελληνικό 
κράτος. Πρόκειται για πράξεις τόσο των Μητροπολιτών, όσο και ιερέων και μοναχών, που 
συχνά λειτούργησαν παραβατικά, και των οποίων οι ανάλογες πράξεις αντιμετωπίστηκαν 
κυρίως από την ηγεμονική διοίκηση, και δευτερευόντως από τις διατάξεις του 
εκκλησιαστικού δικαίου, δεδομένου ότι κατά την ηγεμονική περίοδο ίσχυε στο νησί 
καθεστώς πλήρους πολιτειοκρατίας, όσον αφορά τη θέση της Εκκλησίας και την 
εκκλησιαστική και μοναστηριακή ζωή. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1542. «Επισκοπικά της Σάμου», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 
(2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 36-44. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, με βάση πληροφορίες διαφόρων πηγών και της σχετικής 
βιβλιογραφίας, συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με τους επσκόπους που ποίμαναν την 
Επισκοπή της Σάμου και κατόπιν την Ιερά Αρχιεπισκοπή – στη συνέχεια Ιερά Μητρόπολη – 
Σάμου και Ικαρίας, ως συμβολή στην τοπική εκκλησιαστική ιστορία και στην ευρύτερη 
ιστορία των νησιών που αποτελούν τον εκκλησιαστικό αυτό σχηματισμό. 
  
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1543. «Το Ιστορικό Αρχείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 

Ελλάδος και η Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 
1821, σ. 45-94. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται τα σχετικά με την Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας έγγραφα 
του Ιστορικού Αρχείου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία 
αναφέρονται σε ποικίλες πτυχές της εκκλησιαστικής ζωής και ιστορίας των τριών νησιών 
που αποτελούν την Μητρόπολη Σάμου, δηλαδή της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Η 
αδρομερής αυτή καταλογογράφηση και η παρουσίαση των εγγράφων αποτελούν έργο 
υποδομής για τους ερευνητές που ασχολούνται με την εκκλησιαστική ιστορία των νησιών 
του Αιγαίου, και φιλοδοξεί να συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση της σχετικής 
επιστημονικής έρευνας. 
  
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1544. «Μοναστικά της Σάμου», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 

(2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 95-101. 
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Περίληψη: Στην μελέτη αυτή, με βάση πληροφορίες διαφόρων πηγών και της σχετικής 
βιβλιογραφίας, συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με τις μονές και τους μοναχούς, τα 
μετόχια και τα καθίσματα της Επισκοπής της Σάμου και κατόπιν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής – 
στη συνέχεια Ιεράς Μητρόπολης – Σάμου και Ικαρίας, ως συμβολή στην τοπική 
εκκλησιαστική ιστορία και στην ευρύτερη ιστορία των νησιών που αποτελούν τον 
εκκλησιαστικό αυτό σχηματισμό. 
  
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1545. «Γράμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ προς 
τους πατέρες της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Σάμου (1819)», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η 
Επανάσταση του 1821, σ. 103-117 [σε συνεργασία με τον Παν. 
Τζουμέρκα]. 
 

Περίληψη: Εκδίδεται και σχολιάζεται ένα πατριαρχικό γράμμα του 1819, που απευθύνεται 
στους μοναχούς της μονής Ζωοδόχου Πηγής Σάμου, και αναφέρεται στην επίλυση 
προβλημάτων που αντιμετώπιζε η αδελφότητά της, λόγω εσωτερικών διαιρέσεων, σχετικών 
τόσο με προσωπικά ζητήματα, όσο και με την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας και των 
προσόδων της μονής. Με την διασταύρωση με ανάλογες πηγές επιχειρείται η κατανόηση του 
περιεχομένου του εγγράφου, αλλά και η ένταξή του στα ζητήματα που απασχολούσαν την 
τοπική Εκκλησία στις αρχές του 19ου αιώνα, τα τελευταία χρόνια πριν την Επανάσταση του 
1821. Προστίθενται έτσι πληροφορίες στα ήδη γνωστά, τόσο για την ίδια τη μονή, όσο και 
για την ίδρυση της μονής της Νέας Ζωοδόχου Πηγής ή Αγίας Τριάδος, στους Μυτιληνιούς 
της Σάμου, κατά την ίδια περίοδο. 
  
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1546. «Ιερά λείψανα και αγροτική παραγωγή στη Σάμο του 19ου 

αι.: ενδεικτικά παραδείγματα», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 
2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 229-235. 
 

Περίληψη: Με βάση ορισμένα παραδείγματα γνωστά από αρχειακές πηγές, εξετάζονται 
περιπτώσεις περιοδειών ή λιτανειών ιερών λειψάνων και περιπύστων εικόνων στη Σάμο του 
19ου αιώνα, με σκοπό την αποτροπή επιδημικών ασθενειών, αλλά και επιδρομών εντόμων 
που κατέστρεφαν τις σοδειές των αγροτών του νησιού. Αναφέρονται τόσο οι σχετικές 
τελετουργίες, όσο και διάφορες λεπτομέρειες σχετικά με την προσφυγή στην υπερφυσική 
προστασία σε περιόδους σημαντικών κρίσεων. 
  
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1547. «Τοπικές μονογραφίες της Σάμου», Δελτίο Σαμιακών 

Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 
236-239. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις μονογραφίες που έχουν συντεθεί και δημοσιευθεί, στα 
πλαίσια των τοπικών σπουδών, σχετικά με την ιστορία, τα μνημεία και τον λαϊκό πολιτισμό 
των χωριών της Σάμου. Επίσης γίνεται αναφορά στην μεθοδολογία που ακολουθούν, αλλά 
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και στα κοινά χρακτηριστικά τους, μαζί με εκτιμήσεις για την αξία τους ως πηγών στα 
πλαίσια της μελέτης της τοπικής ιστορίας και της τοπικής λαογραφίας των χωριών και των 
περιοχών της Σάμου. 
  
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1548. «Ο ναός του αγίου Γεωργίου Πύργου: ιστορία και 
παράδοση», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος 
και η Επανάσταση του 1821, σ. 240-243. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται τα σχετικά με την ανοικοδόμηση του ναού του αγίου Γεωργίου 
Πύργου, με βάση τις σχετικές αρχειακές αναφορές στο Ηγεμονικό Διοικητικό Γραφείο της 
Ηγεμονίας της Σάμου. Μέσα από αυτές ανασυντίθεται η τοπική εκκλησιαστική και πολιτική 
ιστορία, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για την εκκλησιαστική ιστορία και παράδοση του 
Πύργου της Σάμου. 
  
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1549. «Η ανοικοδόμηση του ενοριακού ναού Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Πύργου: λαϊκή ευσέβεια και οικοδομικά προγράμματα 
στην Ηγεμονία της Σάμου», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 
2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 244-247. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται τα σχετικά με την ανοικοδόμηση του ναού της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Πύργου, με βάση τις σχετικές αρχειακές αναφορές στο Ηγεμονικό Διοικητικό 
Γραφείο της Ηγεμονίας της Σάμου. Μέσα από αυτές ανασυντίθεται η τοπική εκκλησιαστική 
και πολιτική ιστορία, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για την εκκλησιαστική ιστορία και 
παράδοση του Πύργου της Σάμου. 
  
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1550. «Πτυχές της ιστορίας του ναού Τιμίου Προδρόμου της 
Λέκκας: η ανοικοδόμηση ενός πανσαμιακού προσκυνήματος», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η 
Επανάσταση του 1821, σ. 248-253. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται τα σχετικά με την ανοικοδόμηση του ναού του αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου Λέκκας, με βάση τις σχετικές αρχειακές αναφορές στο Ηγεμονικό Διοικητικό 
Γραφείο της Ηγεμονίας της Σάμου. Μέσα από αυτές ανασυντίθεται η τοπική εκκλησιαστική 
και πολιτική ιστορία, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για την εκκλησιαστική ιστορία και τη 
λαΪκή θρησκευτικότητα και παράδοση της Λέκκας της Σάμου. 
  
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1551. «Το Επισκοπείο της Σάμου κατά τη νεώτερη και σύγχρονη 

περίοδο της ιστορίας του νησιού», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 
(2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 254-259. 
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Περίληψη: Εξετάζονται τα σχετικά με την οικοδόμηση του Επισκοπείου της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Σάμου και Ικαρίας, στη Χώρα της Σάμου, με βάση τις σχετικές αρχειακές 
αναφορές στο Ηγεμονικό Διοικητικό Γραφείο της Ηγεμονίας της Σάμου. Μέσα από αυτές 
ανασυντίθεται η τοπική εκκλησιαστική και πολιτική ιστορία, και διατυπώνονται 
παρατηρήσεις για την εκκλησιαστική ιστορία και παράδοση τόσο της Χώρας της Σάμου, όσο 
και ολόκληρου του νησιού. 
  
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1552. «Μικρό συμπλήρωμα στα περί των αδελφών Γιαγά», Δελτίο 

Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 
1821, σ. 260-262. 
 

Περίληψη: Προστίθενται στην ήδη πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με τους αδελφούς Γιαγά, 
από τον Μαραθόκαμπο της Σάμου, ορισμένα στοιχεία προερχόμενα από δημοσιευμένες σε 
μονόφυλλα διοικητικές πράξεις της ηγεμονικής διοίκησης του νησιού, και της προσωρινής 
κυβερνητικής επιτροπής, η οποία διοίκησε το νησί από την ένωση με την Ελλάδα, το 1912, 
ως και την επίσημη επικύρωση της ένωσης. 
  
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1553. «Φήμες και διαδόσεις στην ηγεμονική Σάμο: η περίπτωση 

της ‘επίσκεψης’ του Κλέωνος Ραγκαβή», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και η Επανάσταση του 1821, σ. 
263-265. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η περίπτωση ψευδών και κατασκευασμένων νέων στην ηγεμονική 
Σάμο, με αφορμή τα ακριβή γεγονότα της ‘επίσκεψης’ του λογοτέχνη και διπλωμάτη 
Κλέωνος Ραγκαβή στο νησί, και τον τρόπο που αυτή παρουσιάστηκε σε εφημερίδες της 
εποχής. Πρόκειται για μια περίπτωση φημών και διαδόσεων που σχετίζονται με την κοινή 
γνώμη της περιόδου της Ηγεμονίας της Σάμου. 
  
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1554. «Λαογραφική Βιβλιογραφία της Σάμου ΙΑ΄. Συμβολή 

ενδέκατη», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 6 (2021 – 2022). Η Σάμος και 
η Επανάσταση του 1821, σ. 267-298. 
 

Περίληψη: Πρόκειται για συμβολή στη σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία, όπου 
αναφέρεται και το ανέκδοτο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, πανεπιστημιακών αρχείων και 
ερευνητικών κέντρων, που προέρχεται από τη Σάμο. Τα βιβλιογραφικά λήμματα 
συνοδεύονται από θεματολογικό πίνακα κατάταξης, ώστε να μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν από της ερευνητές, ενώ έχουν αποδελτιωθεί συστηματικά και οι 
λαογραφικές αναφορές του τοπικού τύπου. Η συγκέντρωση της λαογραφικής βιβλιογραφίας 
του νησιού συνεχίζεται, ώστε η προσπάθεια αυτή να συμπληρωθεί με νεότερες προσθήκες 
και αναφορές, για να αποτελέσουν οι βιβλιογραφίες αυτές βασικό επιστημονικό εργαλείο του 
λαογράφου που θα θελήσει να ασχοληθεί με ζητήματα σαμιακής λαογραφίας. 
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Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 

 
1555. «Η Μεγάλη Εβδομάδα στην ελληνική λαϊκή 

θρησκευτικότητα», Ερώ 49 (2022), σ. 66-70. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή εξετάζονται τα λαογραφικά της Μεγάλης Εβδομάδας, η οποία 
έχει κομβική θέση στα πλαίσια της ελληνικής λαϊκής λατρείας. Είναι περίοδος εορταστική, 
λόγω και του ότι οι γεωργικές, κτηνοτροφικές και ναυτικές εργασίες είχαν κατά κανόνα 
διακοπεί και οι άνθρωποι φρόντιζαν να διάγουν βίο κατανυκτικό και φιλακόλουθο, 
ανανεωτικό των οικογενειακών και των κοινοτικών δεσμών, και παρηγορητικό για την 
επερχόμενη σκληρή εργασιακή πραγματικότητα του καλοκαιριού. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
άνθρωποι τιμούσαν τα βασικά γεγονότα του Πάθους και της Ανάστασης του Χριστού, 
αναθέτοντάς Του την προστασία των κυριότερων βιολογικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων τους, γεγονός που δίνει στην εβδομάδα αυτή εντελώς ιδιαίτερη θέση μέσα 
στον παραδοσιακό ετήσιο εορτολογικό κύκλο του Ελληνισμού.  
 

1556. «Οι Τρεις Ιεράρχες και το μήνυμα των κλασικών 
γραμμάτων στον σύγχρονο κόσμο», Απόστολος Βαρνάβας 83: 1 
(2022), σ. 94-100. 
 

Περίληψη: Οι άγιοι Τρεις Ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος και ο 
άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συνδύασαν την πίστη, την ορθοδοξία, την ορθοπραξία και την 
μέγιστη δυνατή μόρφωση. Καθώς στο έργο τους συνδύασαν την αρχαία ελληνική σκέψη με 
την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, τα κλασικά γράμματα με την κατά Θεόν παιδεία, τιμώνται 
ως προστάτες της Εκπαίδευσης, των Εκπαιδευτικών και των Εκπαιδευομένων. Στην μελέτη 
αυτή καταδεικνύεται με σαφήνεια η σημασία των κλασικών γραμμάτων για τον σύγχρονο 
και πνευματικά παραπαίοντα κόσμο μας, αλλά και η σημασία του έργου και της διδασκαλίας 
των Τριών Ιεραρχών στον τρόπο αφομοίωσης του κλασικού πολιτισμού, ώστε να γίνει 
πραγματικό κτήμα των ανθρώπων, κυρίως όχι στις εξωτερικές λεπτομέρειές του, αλλά όσον 
αφορά τις αξίες, τα ιδανικά, τα υποδείγματα, την «αίρεσιν βίου». 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. και στο 
Research Gate. 
 

1557. «Παροιμιακές φράσεις και παραφράσεις εκκλησιαστικών 
τίτλων και κειμένων: ορισμένες περιπτώσεις», Επιστημονική 
Επετηρίδα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 1 (2021 – 2022). Ζωή 
Γαβριηλίδου – Ν. Μαθιουδάκης – Μαρ. Μητσιάκη – Ασημ. 
Φλιάτουρας (επιμ.), Γλωσσανθοί. Μελέτες αφιερωμένες στην 
Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, σ. 51-57. 

 
Περίληψη: Η μελέτη παρουσιάζει και εξετάζει το φαινόμενο της σατιρικής παραφράσης 
εκκλησιαστικών κειμένων και τίτλων, μερικοί από τα οποία απέκτησαν, στο πέρασμα του 
χρόνου, παροιμιώδη χρήση στην καθημερινή ζωή και επικοινωνία των Ελλήνων. Η μελέτη 
επικεντρώνεται σε παροιμιώδεις φράσεις από παραφθορά λειτουργικών φράσεων και 
κειμένων, σε παροιμιώδεις φράσεις από τη σατιρική τροποποίηση εκκλησιαστικών 
διοικητικών τίτλων Μητροπόλεων και Μητροπολιτών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ελλάδας και παροιμιώδεις φράσεις που δημιουργήθηκαν από παραφθορά ύμνων και 
προσευχών της ορθόδοξης λατρείας. Όλα αυτά παρουσιάζουν μια πτυχή των σχέσεων του 
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ανθρώπου του λαού με την θρησκεία και την εκκλησιαστική ιεραρχία, στις οποίες κυριαρχεί 
το σατιρικό στοιχείο. 
 
Σημείωση: Ανάλογη είναι η μελέτη με τίτλο «Greek proverbial phrases from modern satirical 
paraphrases of texts and titles of the Greek Orthodox Church», Proverbium. Yearbook of 
International Proverb Scholarship 38 (2021), σ. 391-399 [σε συνεργασία με τον Γ. Κούζα] (βλ. 
παραπάνω, ΙΙ. 1655), εδώ όμως το υλικό παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο και εξάγονται 
επίσης ορισμένα νέα συμπεράσματα. Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο 
Academia. edu. και στο Research Gate. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΙΙΙ.  ΑΡΘΡΑ  ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ  ΣΕ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
[Στα δημοσιεύματα της κατηγορίας αυτής  παρατίθενται σύντομες περιλήψεις, επειδή δεν αποτελούν αμιγώς 

ερευνητικά κείμενα, αλλά προορίζονται και για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό]  
 

1. «1980: χρόνος αγίου Βασιλείου», Σαμιακός Μαθητόκοσμος 3 
(Φεβρουάριος 1980), σ. 1, 3, 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στη ζωή, την προσφορά και το έργο του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά και 
στα έθιμα του ελληνικού λαού που σχετίζονται με την εορτή της μνήμης του. 
 

2. «Έθιμα της σαμιώτικης Καθαροδευτέρας. Ο Καδής», Σαμιακός 
Μαθητόκοσμος 3 (Φεβρουάριος 1980), σ. 2, 3, 4. 
 

Περίληψη: Περιγραφή των εθίμων της Καθαρής Δευτέρας, και ιδιαίτερα του δρωμένου της 
εικονικής δίκης, στον λαϊκό πολιτισμό της Σάμου. 

 
3. «Σεμινάριο αρχαίας κυπριακής γραμματείας», Σαμιακή 1279 (10 Ιουνίου 

1989), σ. 6. 
 
Περίληψη: Αναφορά σε σεμινάριο σχετικό με την αρχαία κυπριακή γραμματεία και τις 
ανακοινώσεις που έγιναν σε αυτό, με λαογραφικό περιεχόμενο. 
 

4. «Ενοικιαστές του πατμιακού μετοχίου της Κολώνας της Σάμου (1638-
1933)», Σαμιακή 1289 (14 Αυγούστου 1989), σ. 4. 
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Περίληψη: Από τα αρχεία της μονής της Πάτμου αναφορά στους μοναχούς που υπήρξαν 
ενοικιαστές του μεγάλου μετοχίου της μονής στη Σάμο. 
 
Αναφορές: Στ. Α. Μουζάκης, Ο μοναχισμός στο ΝΑ Αιγαίο κατά το 16ο - 18ο αιώνα. Αθήνα 1997, σ. 28 
σημ. 13. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού 
της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 149 σημ. 41. 
 

5. «Αδελφοί της μονής Πάτμου στον άγιο Γεώργιο Μαραθοκάμπου», 
Σαμιακή 1291 (28 Αυγούστου 1989), σ. 4. 

 
Περίληψη: Με βάση το πλούσιο πατμιακό αρχείο, αναγραφή των μοναχών που ενοικίασαν 
το μετόχι της Φανερωμένης ή του αγίου Γεωργίου, στον Μαραθόκαμπο της Σάμου. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 149 σημ. 41. 
 

6. «Ιστορικές μνείες για το μετόχι της Αγίας Τριάδος στην Καστανιά (1639-
1800)», Σαμιακή 1295 (2 Οκτωβρίου 1989), σ. 5. 

 
Περίληψη: Σκιαγράφιση του πατμιακού μετοχίου της Αγίας Τριάδος, κοντά στο χωριό 
Καστανιά της Σάμου, και της ιστορικής πορείας του. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 149 σημ. 41. 
 

7. «Η Σάμος στα σχόλια του Λουκιανού», Σαμιακή 1298 (23 Οκτωβρίου 
1989), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αποδελτίωση και μελέτη των αναφορών που γίνονονται στη Σάμο, στα αρχαία 
σχόλια που έχουν γραφεί για τα έργα του Λουκιανού. 
 

8. «Αδελφοί της μονής Θεολόγου Πάτμου στη Σάμο, 18ος – 19ος αιώνας», 
Σαμιακή 1302 (13 Νοεμβρίου 1989), σ. 5. 

 
Περίληψη: Με βάση τις αναφορές του πατμιακού αρχείου, συγκεντρώνονται εδώ οι μοναχοί 
της μονής Πάτμου που έζησαν και έδρασαν στη Σάμο κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα. 
 
Αναφορές: Στ. Α. Μουζάκης, Ο μοναχισμός στο ΝΑ Αιγαίο κατά το 16ο - 18ο αιώνα. Αθήνα 1997, σ. 28 
σημ. 13. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού 
της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 149 σημ. 41. 
 

9. «Η βυζαντινή Σάμος στα αγιολογικά κείμενα του οσίου Χριστοδούλου», 
Σαμιακή 1303 (20 Νοεμβρίου 1989), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αποδελτιώνονται και μελετώνται οι αναφορές στη Σάμο και τους κατοίκους της 
που περιλαμβάνονται στα αγιολογικά κείμενα του ιδρυτή της μονής της Πάτμου οσίου 
Χριστοδούλου. 
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10. «Επίσκοπος Λέρνης Διονύσιος (1800-1862)», Σαμιακή 1304 (27 Νοεμβρίου 

1989), σ. 6. 
 
Περίληψη: Βιογραφική επισκόπηση του Σαμίου Επισκόπου Λέρνης Διονυσίου, της δράσης 
και του εκκλησιαστικού έργου του. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 149 σημ. 42. 
 

11. «Πατμιακών μετοχίων παραλειπόμενα», Σαμιακή 1296 (9 Οκτωβρίου 
1989), σ. 4. 

 
Περίληψη: Ορισμένα ελάσσονα στοιχεία της ιστορικής διαδρομής των πατμιακών μετοχίων 
που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν στη Σάμο. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 149 σημ. 41. 
 

12.  «Οθωμανικά νομίσματα στη Σάμο», Σαμιακή 1318 (12 Μαρτίου 1990), σ. 
4-5. 

 
Περίληψη: Αναφορές και καταλογογράφιση των οθωμανικών νομισμάτων που 
κυκλοφορούσαν στη Σάμο, και κατά τη διάρκεια της ηγεμονικής περιόδου της ιστορίας του 
νησιού (1834-1912). 
 

13.  «Αδελφοί της μονής Θεολόγου Πάτμου στη Σάμο στους 16ο - 17ο αιώνες», 
Σαμιακή 1317 (5 Μαρτίου 1990), σ. 5 [= Μεταμόρφωσις 15: 172 (1989), σ. 
270]. 

 
Περίληψη: Με βάση τις αναφορές του πατμιακού αρχείου, συγκεντρώνονται εδώ οι μοναχοί 
της μονής Πάτμου που έζησαν και έδρασαν στη Σάμο κατά τον 16ο και τον 17ο αιώνα. 
 
Αναφορές: Στ. Α. Μουζάκης, Ο μοναχισμός στο ΝΑ Αιγαίο κατά το 16ο - 18ο αιώνα. Αθήνα 1997, σ. 28 
σημ. 13. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού 
της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. 
Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 149 σημ. 41. 
 

14.  «Ισίδωρος Κυριακόπουλος ο Σάμιος», Σαμιακή 1316 (26 Φεβρουαρίου 
1990), σ. 4 [= Μεταμόρφωσις 15: 167 (1989), σ. 189]. 

 
Περίληψη: Βιογραφική και εργογραφική αναφορά σε μια σπουδαία μορφή του σαμιακού 
μοναχισμού, που ακολούθησε την πνευματική πορεία των Κολλυβάδων. 
 

15.  «Κυρίλλεια και Ιεροσολυμιτικά», Σαμιακή 1310 (15 Ιανουαρίου 1990), σ. 
5. 

 
Περίληψη: Με βάση ορισμένες αναφορές εγγράφων και σημειώσεων κωδίκων γίνεται 
αναφορά σε γεγονότα σχετιζόμενα με τον Σάμιο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλο Β΄ και τη 
δράση του. 
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Αναφορές: Μελίτων Καράς, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η νήσος 
Σάμος και προσωπικότητες αυτής», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό 
αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Αθήνα 2015, σ. 280 σημ. 29. 
 

16.  «Δημώδη αινίγματα από το σαμιακό χειρόγραφο 127», Σάμος 133 
(Απρίλιος - Μάιος 1990), σ. 3. 

 
Περίληψη: Δημοσίευση αινιγμάτων από χειρόγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου, και 
σύντομος σχολιασμός τους. 
 

17.  «Απογραφή των αντικειμένων Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Σάμου στα 1828», 
Σαμιακή 1330 (11 Ιουνίου 1990), σ. 8. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται μια καταγραφή των αντικειμένων που υπήρχαν το 1828 στο ναό 
του αγίου Νικολάου, σήμερα μητροπολιτικό ναό του νησιού, με σχετικά σχόλια. 
 

18.  «Μία σαμιακή οικογένεια στα 1321 μ.Χ.», Σαμιακή 1331 (18 Ιουνίου 
1990), σ. 7. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στα μέλη μιας οικογένειας Σαμίων, και τις επαγγελματικές 
ενασχολίσεις τους, που μαρτυρείται σε αγιορείτικες αρχειακές πηγές του 14ου αιώνα. 
 

19.  «Ιατροσοφικά ερανίσματα από χειρόγραφο του Βυζαντινού Μουσείου 
Αθηνών», Σαμιακή 1332 (25 Ιουνίου 1990), σ. 4. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύονται ιατροσοφικά κείμενα από χειρόγραφο σαμιακής προελεύσεως, 
που απόκειται στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών και προέρχεται από τη μονή Τιμίου Σταυρού 
της Σάμου. 
 

20.  «Προγραμματικοί στόχοι της έρευνας γύρω από τον παραδοσιακό 
σαμιακό πολιτισμό», Σαμιακή 1337 (30 Ιουλίου 1990), σ. 8. 

 
Περίληψη: Καταγραφή των προτεραιοτήτων και των στόχων της μελέτης του λαϊκού 
πολιτισμού της Σάμου, με σκοπό την διερεύνηση των μορφών του. 
 

21.  «Δάσκαλοι και λαογραφία στη Σάμο. Εκδηλώσεις μιας εθιμικής 
ενασχόλησης», Σαμιακή 1338 (6 Αυγούστου 1990), σ. 4. 

 
Περίληψη: Διερεύνηση της σχέσης των δασκάλων με την καταγραφή και μελέτη του 
σαμιακού λαϊκού πολιτισμού, με συγκεκριμένα παραδείγματα. 
 

22.  «Ιατροσοφικό κείμενο από τον κώδικα 35 της Ιεράς Μητροπόλεως 
Σάμου», Σαμιακή 1339 (13 Αυγούστου 1990), σ. 4. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται και σχολιάζεται ένα ιατροσοφικό κείμενο από σαμιακό κώδικα, 
που μας πληροφορεί για την αντίστοιχη παράδοση του νησιού. 
 

23.  «Λαογραφικά και παλαιογραφικά σταχυολογήματα», Σαμιακή 1343 (24 
Σεπτεμβρίου 1990), σ. 3. 
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Περίληψη: Δημοσίευση και μελέτη ορισμένων αναφορών σαμιακών κωδίκων, οι οποίες 
παρουσιάζουν λαογραφικό ενδιαφέρον. 
 

24.  «Λαογραφική έρευνα και παλαιογραφικές πηγές», Σαμιακή 1344 (1 
Οκτωβρίου 1990), σ. 5. 

 
Περίληψη: Διερεύνηση της σχέσης παλαιογραφικών πηγών και λαογραφίας, μέσω των 
λαογραφικών πληροφοριών που παρέχουν οι σχετικές παλαιογραφικές μνείες. 
 

25.  «Παραδοσιακή αναβίωση και λαογραφικά διδακτική ανάπλαση», 
Σαμιακή 1347 (22 Οκτωβρίου 1990), σ. 7. 

 
Περίληψη: Με βάση το παράδειγμα ενός σαμιακού ξενοδοχείου εξετάζονται οι τρόποι με 
τους οποίους τα παραδοσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σύγχρονες 
δημιουργίες. 
 
Αναφορές: Όλγα Βιλαέτη, Τελετουργία, επιτέλεση και τοπικότητα: το εθνογραφικό παράδειγμα των 
Κορδελάδων στις Μέλανες Νάξου. Βόλος 2007 (μεταπτ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), σ. 133. 
 

26.  «Χειρόγραφες συλλογές σαμιακού λαογραφικού υλικού», Σαμιακή 1378 
(10 Ιουνίου 1991), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε χειρόγραφα σαμιακού λαογραφικού υλικού, που αποτελούν πηγές 
για τη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού του νησιού. 
 

27.  «Η λαογραφική αξία των αυτοβιογραφικών κειμένων», Σαμιακή 1383 (15 
Ιουλίου 1991), σ. 5. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι λαογραφικές πληροφορίες που παρέχουν τα αυτοβιογραφικά 
κείμενα, και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτά ως λαογραφικές πηγές. 
 

28.  «Τα Λαογραφικά Μουσεία και η περίπτωση της Σάμου», Σαμιακή 1398 
(11 Νοεμβρίου 1991), σ. 3. 
 

Περίληψη: Αναφορά στα λαογραφικά μουσεία της Σάμου και στα χαρακτηριστικά που 
πρέπει αυτά να παρουσιάζουν. 

 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας – Χρ. Ρέππας, Λαογραφικά Μουσεία της Μεσσηνίας. Θεσσαλονίκη 2012, 
σ. 20 σημ. 44. 
 

29.  «Λαογραφικό Μουσείο και παράλληλες πνευματικές εκδηλώσεις», 
Σαμιακή 1400 (25 Νοεμβρίου 1991), σ. 7. 

 
Περίληψη: Αναφορά στις παράλληλες πνευματικές και επιστημονικές εκδηλώσεις που 
πρέπει να αναλαμβάνονται από τα ελληνικά λαογραφικά μουσεία. 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας – Χρ. Ρέππας, Λαογραφικά Μουσεία της Μεσσηνίας. Θεσσαλονίκη 2012, 
σ. 20 σημ. 44. 
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30.  «Λαογραφικά Μουσεία και Μουσεία Λαϊκής Τέχνης», Σαμιακή 1403 (16 
Δεκεμβρίου 1991), σ. 7. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η σχέση μεταξύ των λαογραφικών μουσείων και των μουσείων 
λαϊκής τέχνης, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθενός από αυτά. 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας – Χρ. Ρέππας, Λαογραφικά Μουσεία της Μεσσηνίας. Θεσσαλονίκη 2012, 
σ. 20 σημ. 44. 
 

31.  «Λαογραφικά Μουσεία και ιδιωτικές συλλογές», Σαμιακή 1407 (27 
Ιανουαρίου 1992), σ. 5. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η σχέση μεταξύ των λαογραφικών μουσείων και των ιδιωτικών 
συλλογών λαογραφικού υλικού, καθώς οι δεύτερες συνήθως τροφοδοτούν με υλικό τα 
πρώτα. 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας – Χρ. Ρέππας, Λαογραφικά Μουσεία της Μεσσηνίας. Θεσσαλονίκη 2012, 
σ. 20 σημ. 44. 
 

32.  «Σαμιακά βιβλιογραφικά», Σάμος 147 (Φεβρουάριος - Μάρτιος 1992), σ. 
2. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

33.  «Η αλλαγή των τοπωνυμίων και το Ποτοκάκι της Σάμου», Σαμιακή 1421 
(27 Απριλίου 1992), σ. 5. 

 
Περίληψη: Κριτική αναφορά στην πρόταση για την αλλαγή ενός τοπωνυμίου της Σάμου και 
στην υποκρυπτόμενη ιδεολογική βάση αυτών των αλλαγών. 
 

34.  «Λαογραφικά του λεωφορείου», Σαμιακή 1422 (11 Μαΐου 1992), σ. 5. 
 
Περίληψη: Αναφορά σε ένα σημαντικό θέμα της σύγχρονης αστικής λαογραφίας, που 
σχετίζεται με την χρήση των λεωφορείων ως μέσων μαζικής μεταφοράς. 
 
Αναφορές: Γ. Χ. Κούζας, «Αστική Λαογραφία: θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική διαδρομή - 
θεματολογία. Από τη μελέτη των ‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των σύγχρονων 
μεγαλουπόλεων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: 
Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 144 σημ. 259. 
 

35.  «Γύρω από το πρόβλημα της αλλαγής των τοπωνυμίων της Σάμου», 
Σαμιακή 1432 (20 Ιουλίου 1992), σ. 5. 

 
Περίληψη: Γενική επισκόπιση της τάσης για αλλαγή ορισμένων τοπωνυμίων της Σάμου με 
άλλα περισσότερο αρχαιοπινή, με συγκεκριμένα παραδείγματα. 
 

36.  «Παραδοσιακά σχήματα στην οργάνωση του ελληνικού αστικού χώρου», 
Σαμιακή 1437 (7 Σεπτεμβρίου 1992), σ. 4,7. 
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Περίληψη: Αναφορά στα σημάδια του τόπου, όπως αυτά παγιώνονται και καθιερώνονται 
στο αστικό πλαίσιο. 
 
Αναφορές: Γ. Χ. Κούζας, «Αστική Λαογραφία: θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική διαδρομή - 
θεματολογία. Από τη μελέτη των ‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των σύγχρονων 
μεγαλουπόλεων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: 
Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 144 σημ. 260. 
 

37.  «Η αλλοίωση της λογικής του παραδοσιακού χώρου στη Σάμο», Σαμιακή 
1441 (5 Οκτωβρίου 1992), σ. 4. 

 
Περίληψη: Διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι νέες συνθήκες αλλοιώνουν την 
λογική του τοπίου, όπως αυτή είχε καθιερωθεί στον λαϊκό πολιτισμό του νησιού. 
 

38.  «Τηλεοπτικός φολκλορισμός», Σαμιακή 1442 (12 Οκτωβρίου 1992), σ. 3. 
 
Περίληψη: Σκέψεις πάνω στην επίδραση της τηλεόρασης στην παραδοσιακή 
καθημερινότητα, και στους τρόπους με τους οποίους αυτή διαμορφώνει τον νεωτερικό λαϊκό 
πολιτισμό μας. 
 
Αναφορές: Γ. Χ. Κούζας, «Αστική Λαογραφία: θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική διαδρομή - 
θεματολογία. Από τη μελέτη των ‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των σύγχρονων 
μεγαλουπόλεων», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: 
Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 144 σημ. 261. 
 

39.  «Παραδοσιακή αισθητική», Σαμιακή 1443 (19 Οκτωβρίου 1992), σ. 3. 
 
Περίληψη: Αναφορά στις βασικές αρχές της αισθητικής που χαρακτηρίζει και προσδιορίζει 
τις εκδηλώσεις του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. 
 

40.  «Homo Canans», Σαμιακή 1455 (18 Ιανουαρίου 1993), σ. 7. 
 
Περίληψη: Παρουσίαση του βιβλίου του Ν. Δημητρίου για τα παιδικά και σχολικά 
τραγούδια της ελληνικής εκπαίδευσης, πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 

41.  «Το Συνέδριο Μουσικές και χοροί του Ανατολικού Αιγαίου (Σάμος 2, 3, 4 
Ιουλίου)», Σαμιακή 1479 (12 Ιουλίου 1993), σ. 3. 

 
Περίληψη: Ανάλυση των σκοπών, των στόχων, των περιεχομένων και των συμπερασμάτων 
ενός σημαντικού συνεδρίου για την λαϊκή μουσικοχορευτική παράδοση του Ανατολικού 
Αιγαίου. 
 

42.  «Μεθοδολογία και περιεχόμενο της ίδρυσης μικρών τοπικών μουσείων», 
Σαμιακή 1481 (26 Ιουλίου 1993), σ. 7. 
 

Περίληψη: Διερεύνηση της μεθοδολογίας και των σκοπών της ίδρυσης μικρών τοπικών 
λαογραφικών και ιστορικών μουσείων στη χώρα μας. 

 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας – Χρ. Ρέππας, Λαογραφικά Μουσεία της Μεσσηνίας. Θεσσαλονίκη 2012, 
σ. 20 σημ. 44. 
 



 762 

43.  «Τοπωνύμια, πληθυσμιακές αλλαγές και ανοικισμός της Σάμου», 
Σαμιακή 1488 (27 Σεπτεμβρίου 1993), σ. 3. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι πληθυσμιακές αλλαγές της Σάμου, κατά τους 15ο και 16ο αιώνες 
και η αντανάκλασή τους στα τοπωνύμια του νησιού. 
 

44.  «Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το εθιμικό μέρος της ελληνικής 
λαογραφίας», Παρατηρητής της Θράκης 887 (29 Οκτωβρίου 1993), σ. 8. 

 
Περίληψη: Αναφορά στις αλλαγές και στους μετασχηματισμούς που ο Δεύτερος 
Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε στην εθιμική πλαυρά του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. 
 

45.  «Η λαογραφική έρευνα και η περίπτωση της Θράκης», Παρατηρητής της 
Θράκης 953 (26 Ιανουαρίου 1994), σ. 1, 6. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι παράμετροι και οι ιδιαίτερες συνθήκες της λαογραφικής έρευνας 
στη Θράκη, καθώς και οι διαφαινόμενες προοπτικές της. 
 

46.  «Μνήμη δικαίου ανδρός: ένας χρόνος από το θάνατο του Κώστα 
Ρωμαίου», Παρατηρητής της Θράκης 967 (14 Φεβρουαρίου 1994), σ. 4. 

 
Περίληψη: Βιοεργογραφική ανάλυση της ζωής και του έργου του καθηγητή λαογραφίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και ακαδημαϊκού Κώστα Ρωμαίου. 
 

47.  «Πολιτιστικά – εθνολογικά προβλήματα της Θράκης», Ευρω-Ηπειρωτική 
23 (Φεβρουάριος 1994), σ. 25. 

 
Περίληψη: Αναφορά στα προβλήματα που εντοπίζει η λαογραφική έρευνα της Θράκης, 
λόγω της πολυπολιτισμικότητας της περιοχής. 
 

48.  «Η επιστημονική οργάνωση των σαμιακών σπουδών», Σαμιακή 1511 (14 
Μαρτίου 1994), σ. 4. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται εδώ το κίνημα των σαμιακών σπουδών, η οργάνωση, οι στόχοι και η 
πρόοδός του, σε ερευνητικό και εκδοτικό επίπεδο. 
 

49.  «Η Κύπρος και η ελληνική παράδοση», Παρατηρητής της Θράκης 1002 
(1 Απριλίου 1994), σ. 1, 8. 

 
Περίληψη: Μελετάται η λαϊκή παράδοση της Κύπρου, και ο διαχρονικά ελληνικός 
χαρακτήρας του λαϊκού πολιτισμού της. 
 

50.  «Χορευτική παράδοση και αναδημιουργία», Η Πατρίδα 4495 (29 
Μαρτίου 1994), σ. 1, 8. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους τρόπους με τους οποίους διατηρείται, επιβιώνει αλλά και 
ανανεώνεται η λαϊκή χορευτική μας παράδοση.  
 

51.  «Μουσική λαογραφία και παράδοση: η περίπτωση μιας εκδήλωσης», Η 
Πατρίδα 4531 (20 Μαΐου 1994), σ. 6. 
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Περίληψη: Κριτική αναφορά σε μια εκδήλωση που σχετίζεται με την ελληνική μουσική 
λαογραφία και τη μελέτη της μουσικοχορευτικής μας παράδοσης. 
 

52.  «Η άλωση της Πόλης στα τραγούδια και στις παραδόσεις των Ελλήνων», 
Το Βήμα 12274 (29 Μαΐου 1994), σ. Γ12, Γ21. 

 
Περίληψη: Αναφορά στα τραγούδια και στις παραδόσεις του ελληνικού λαού που 
αναφέρονται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, τον 
Μάιο του 1453. 
 

53.  «Το ερευνητικό πρόγραμμα για τα παραμύθια της Σάμου», Σαμιακή 1526 
(4 Ιουλίου 1994), σ. 7. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται το ερευνητικό πρόγραμμα για τα παραμύθια της Σάμου, που 
στοχεύει στην καταγραφή και μελέτη των σαμιακών παραμυθιών, με χρήση και του 
υπάρχοντος παλαιότερου πρωτογενούς λαογραφικού υλικού. 
 

54.  «Φτωχά μύρα στην κοίμηση του γέροντά μου. Επιμνημόσυνο σημείωμα 
για τον π. Νικόλαο Αντωνίου», Σαμιακόν Βήμα 2942 (11 Ιουλίου 1994), σ. 
3. 

 
Περίληψη: Επιμνημόσυνη αναφορά στη ζωή, την πνευματική προσωπικότητα και το έργο 
του π. Νικολάου Αντωνίου, εφημέριου του μητροπολιτικού ναού του αγίου Νικολάου 
Σάμου. 
 

55.  «Άρατος. Λαογραφική και ανθρωπολογική έρευνα των Τσιγγάνων της 
Θράκης», Παρατηρητής της Θράκης 1104 (29 Αυγούστου 1994), σ. 1, 6. 

 
Περίληψη: Εκτίθενται οι βασικές αρχές και τα αποτελέσματα της λαογραφικής έρευνας και 
καταγραφής στους Τσιγγάνους του χωριού Άρατος, του νομού Ροδόπης. 
 

56.  «Η έννοια της ενότητας του χώρου στη θρακική λαογραφία», Η Πατρίδα 
4634 (14 Οκτωβρίου 1994), σ. 8. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι έννοιες του χώρου και του χρόνου στην θρακική λαογραφία, 
μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. 
 

57.  «Θρακική λαογραφία και τοπικός τύπος», Φωνή της Ξάνθης 6656 (19 
Οκτωβρίου 1994), σ. 9. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η συμβολή του τύπου της Θράκης στην καταγραφή και μελέτη των 
δεδομένων του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, και ο θρακικός τύπος ως λαογραφική πηγή. 
 
Αναφορές: Ελ. Σκιαδά, Ο επαρχιακός τύπος. Η «Φωνή της Πάρου»: Το παράδειγμα μιας εφημερίδας. 
Αθήνα 2009, σ. 7 σημ. 6, σ. 11 σημ. 17, σ. 116. Ελπινίκη Ταστάνη, Αναπαραστάσεις της αστικής ζωής 
στη Λέσβο : Η μαρτυρία του σατιρικού περιοδικού ‘Τρίβολος’ (1931-1952). Κομοτηνή 2013 (διδ. 
διατρ.), σ. 18 σημ. 21, σ. 528. Κυρ. Τριπολιτσιώτης, Ο γυναικείος περιοδικός τύπος και η ένδυση στην 
Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Η περίπτωση του περιοδικού Γυναίκα (1950-1975) 1. Ιωάννινα 
2015 (διδ. διατρ.), σ. 47 σημ. 113, σ. 383. 
 



 764 

58.  «Κυκλαδικά χειρόγραφα πρωτογενούς λαογραφικού υλικού στο 
Σπουδαστήριο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών», Τηνιακή Φωνή 
50 (1993), σ. 6. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται, με τα περιεχόμενά τους, χειρόγραφα πρωτογενούς 
λαογραφικού υλικού από το Σπουδαστήριο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που 
προέρχονται από νησιά των Κυκλάδων. 
 

59.  «Ένα συμπόσιο για τον πολιτισμό του Αιγαίου στη Σάμο», Σαμιακόν 
Βήμα 2955 (17 Οκτωβρίου 1994), σ. 7 [= Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 41 
(1994), σ. 44]. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται το δεύτερο της σειράς αυτής συμποσίων, το αφιερωμένο στα 
δίκτυα πολιτισμού στο Αιγαίο, οι ομιλητές και τα συμπεράσματά του. 
 

60.  «Κλεανθικά», Σαμιακή 1544 (21 Νοεμβρίου 1994), σ. 4. 
 
Περίληψη: Επισημάνσεις και αναγνώσεις ορισμένων ποιημάτων από το έργο του Σάμιου 
ποιητή και επαναστάτη του 19ου αιώνα Γεωργίου Κλεάνθη. 
 

61.  «Βραβεία στον καιρό της πανούκλας», Η Πατρίδα 4711 (7 Φεβρουαρίου 
1995), σ. 1, 10. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην απονομή του βραβείου Herder στον καθηγητή λαογραφίας 
Μιχαήλ Γ. Μερακλή, και στο έργο του τιμωμένου. 
 

62.  «Παραδοσιακά και άλλα», Παρατηρητής της Θράκης 1230 (22 
Φεβρουαρίου 1995), σ. 1, 7. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, τις ιστορικές 
ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

63.  «Το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά», Η Πατρίδα 4732 (9 Μαρτίου 
1995), σ. 10. 
 

Περίληψη: Αναφορά στο Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά που οργανώθηκε και 
λειτουργεί στην Κομοτηνή, στην επιστημονική σημασία και στο έργο του. 

 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας – Χρ. Ρέππας, Λαογραφικά Μουσεία της Μεσσηνίας. Θεσσαλονίκη 2012, 
σ. 19 σημ. 42. 
 

64.  «Πανηγυρική κριτική ή τα παραλειπόμενα ενός συνεδρίου», Η Πατρίδα 
4782 (24 Μαΐου 1995), σ. 1, 9. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται το διεθνές συνέδριο που διοργανώνει κάθε χρόνο το Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ, ειδικότερα δε στις συνεδρίες του που 
παρουσιάζουν λαογραφικό ενδιαφέρον. 
 

65.  «Λαογραφία και μαρξισμός», Αντιποίησις Ειδήσεων 17 (1995), σ. 12. 
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Περίληψη: Ερευνώνται οι μαρξιστικές καταβολές και ρίζες του τρόπου με τον οποίο η 
σύγχρονη λαογραφία αντιμετωπίζει και ερμηνεύει τα λαογραφικά φαινόμενα. 
 

66.  «Η έρευνα των ξυλόγλυπτων τέμπλων της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 2994 
(31 Ιουλίου 1995), σ. 1. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση της έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με την εκκλησιαστική ξυλογλυπτική της Σάμου. 
 

67.  «Η κοινωνική λειτουργικότητα του μύθου», ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής: 
Μαργαρίτας Λυμπεράκη, Το μυστικό κρεβάτι ή Τηλέγονος (πρόγραμμα). 
Καλοκαίρι 1995, σ. 20-21. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους τρόπους με τους οποίους ο μύθος λειτουργεί ως κοινωνικός 
παράγοντας, στον ελληνικό πολιτισμό, διαχρονικά. 
 

68.  «Μνήμη και έπαινος φιλοπατρίας», Σαμιακή 1586 (9 Οκτωβρίου 1995), σ. 
4, 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο έργο και την προσφορά του Νικ. Δημητρίου στην έρευνα της 
ιστορίας και του πολιτισμού της Σάμου. 
 

69.  «Οι γιορτές του Δωδεκαημέρου στη Σάμο», Χαραυγή 42 (23 Δεκεμβρίου 
1995), σ. 2-3. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται τα έθιμα που σχετίζονται με τις εορτές του Δωδεκαημέρου, στον 
λαϊκό πολιτισμό της Σάμου. 
 

70.  «Αφιέρωμα στα πασχαλινά έθιμα», Παρατηρητής της Θράκης 1517 (10 
Απριλίου 1996), σ. 4-5. 1518 (11 Απριλίου 1996), σ. 4-5. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης που 
σχετίζονται με τις γιορτές του Πάσχα, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές 
συνισταμένες τους. 
 

71.  «Εν γη αλλοτρία. Η ψαλτική», Παρατηρητής της Θράκης 1520 (16 
Απριλίου 1996), σ. 1, 5. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η ιστορία, αλλά και η σύγχρονή μας παράδοση και προσφορά της 
ψαλτικής τέχνης και των «μαϊστόρων» της. 
 

72.  «Παραδοσιακά», Σαμιακόν Βήμα 3030 (6 Μαΐου 1996), σ. 1. 
 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου, τις ιστορικές 
ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

73.  «Πρόσφατες έρευνες για την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου», 
Σαμιακόν Βήμα 3043 (5 Αυγούστου 1996), σ. 1. 

 



 766 

Περίληψη: Επισκόπιση της έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου, στα πλαίσια των σαμιακών σπουδών. 
 

74.  «Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου. Η ανάγκη μιας άμεσης δράσης», Χαραυγή 
70 (10 Αυγούστου 1996), σ. 5. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στην ιστορία, τα περιεχόμενα, την προσφορά, αλλά και την 
σύγχρονη κατάσταση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σάμου, που απαιτεί άμεση επέμβαση για 
την βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν. 
 

75.  «Της Τετάρτης», Παρατηρητής της Θράκης (14 Φεβρουαρίου 1996 – 26 
Ιουνίου 1996): 18 άρθρα. 

 
Περίληψη: Κείμενο λογοτεχνικής και φιλολογικής κριτικής, σε έργα νέων λογοτεχνών, 
πεζογράφων και ποιητών, της ελληνικής περιφέρειας. 
 

76.  «Δι’ άλλης οδού», Παρατηρητής της Θράκης 1637 (8 Οκτωβρίου 1996), 
σ. 5. 

 
Περίληψη: Κείμενο λογοτεχνικής και φιλολογικής κριτικής, σε έργα νέων λογοτεχνών, 
πεζογράφων και ποιητών, της ελληνικής περιφέρειας. 
 

77.  «Τετάρτης παραλλαγή», Παρατηρητής της Θράκης 1648 (23 Οκτωβρίου 
1996), σ. 5. 

 
Περίληψη: Κείμενο λογοτεχνικής και φιλολογικής κριτικής, σε έργα νέων λογοτεχνών, 
πεζογράφων και ποιητών, της ελληνικής περιφέρειας. 
 

78.  «Σύμμετρος νόστος», Παρατηρητής της Θράκης 1665 (13 Νοεμβρίου 
1996), σ. 5. 

 
Περίληψη: Κείμενο λογοτεχνικής και φιλολογικής κριτικής, σε έργα νέων λογοτεχνών, 
πεζογράφων και ποιητών, της ελληνικής περιφέρειας. 
 

79.  «Τα λαϊκά δρώμενα και η Κομοτηνή», Παρατηρητής της Θράκης 1653 
(30 Οκτωβρίου 1996), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ίδρυση του Κέντρου Λαϊκών Δρωμένων Κομοτηνής, στους 
στόχους και στους επιστημονικούς σκοπούς του. 
 

80.  «Για μια σαμιακή βιβλιογραφία», Σαμιακόν Βήμα 3058 (25 Νοεμβρίου 
1996), σ. 3. 

 
Περίληψη: Σκέψεις για τη συγκρότηση και δημοσίευση μιας ενιαίας σαμιακής 
βιβλιογραφίας, που θα αποτελέσει εργαλείο έρευνας για την ανάπτυξη των σαμιακών 
σπουδών. 
 

81.  «Περί του παιγνιώδους της ποιήσεως», Παρατηρητής της Θράκης 1681 
(4 Δεκεμβρίου 1996), σ. 5. 
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Περίληψη: Κείμενο λογοτεχνικής και φιλολογικής κριτικής, σε έργα νέων λογοτεχνών, 
πεζογράφων και ποιητών, της ελληνικής περιφέρειας. 
 

82.  «Οι νεοελληνικές σπουδές στο Βέλγιο», Παρατηρητής της Θράκης 1734 
(20 Φεβρουαρίου 1997), σ. 5. 

 
Περίληψη: Περιγραφή των φορέων, των σκοπών και των στόχων της ανάπτυξης των 
νεοελληνικών σπουδών στο Βέλγιο, κατά την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα. 
 

83.  «Η πρωταρχική αφήγηση», Παρατηρητής της Θράκης 1733 (19 
Φεβρουαρίου 1997), σ. 5. 

 
Περίληψη: Κείμενο λογοτεχνικής και φιλολογικής κριτικής, σε έργα νέων λογοτεχνών, 
πεζογράφων και ποιητών, της ελληνικής περιφέρειας. 
 

84.  «Pro domo mea», Παρατηρητής της Θράκης 1702 (8 Ιανουαρίου 1997), σ. 
5. 

 
Περίληψη: Σχολιασμός της απόφασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη μετονομασία 
του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Λαογραφίας σε Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 
 
Αναφορές: Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, «Μια περιπέτεια και ένας ‘πλάγιος λόγος’», Λαογραφία 42 (2010-
2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και 
τον διεθνή χώρο», σ. 107 σημ. 1. 
 

85.  «Σαμιακά αγιολογικά», Σαμιακόν Βήμα 3068 (10 Φεβρουαρίου 1997), σ. 
3. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση τηε έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με την αγιολογία της Σάμου. 
 

86.  «Μιζέριας εγκώμιον», Παρατηρητής της Θράκης 1707 (15 Ιανουαρίου 
1997), σ. 5. 

 
Περίληψη: Κείμενο λογοτεχνικής και φιλολογικής κριτικής, σε έργα νέων λογοτεχνών, 
πεζογράφων και ποιητών, της ελληνικής περιφέρειας. 
 

87.  «Εργώδες εξάρτημα», Παρατηρητής της Θράκης 1723 (5 Φεβρουαρίου 
1997), σ. 5. 

 
Περίληψη: Κείμενο λογοτεχνικής και φιλολογικής κριτικής, σε έργα νέων λογοτεχνών, 
πεζογράφων και ποιητών, της ελληνικής περιφέρειας. 
 

88.  «Η πρόοδος της έρευνας για την ιστορία της Εκκλησίας της Σάμου», 
Σαμιακόν Βήμα 3064 (11 Ιανουαρίου 1997), σ. 4. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση τηε έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με την ιστορία της Εκκλησίας της Σάμου. 
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89.  «Η λαογραφική κίνηση στο Βέλγιο», Παρατηρητής της Θράκης 1738 (26 
Φεβρουαρίου 1997), σ. 4. 

 
Περίληψη: Περιγραφή των φορέων, των σκοπών και των στόχων της ανάπτυξης των 
λαογραφικών σπουδών στο Βέλγιο, κατά την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα. 
 

90.  «Βιβλίων απάνθισμα», Παρατηρητής της Θράκης 1743 (5 Μαρτίου 1997), 
σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες θρακικές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των θρακικών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και τον 
πολιτισμό της περιοχής. 
 

91.  «Βιβλιακά και άλλα», Παρατηρητής της Θράκης 1752 (19 Μαρτίου 
1997), σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες θρακικές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των θρακικών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και τον 
πολιτισμό της περιοχής. 
 

92.  «Ο Εφραίμ από την Αίνο και η λαογραφία της Θράκης κατά τον 14ο 
αιώνα», Η Πατρίδα 5180 (14 Ιανουαρίου 1997), σ. 1, 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στα λαογραφικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Χρονογραφία του 
Εφραίμ από την Αίνο, του 14ου αιώνα. 
 

93.  «Συνεδριακά», Η Πατρίδα 5235 (4 Απριλίου 1997), σ. 10. 
 
Περίληψη: Γίνεται κριτική αποτίμηση του βαλκανικού ιστορικού συνεδρίου της Κομοτηνής, 
των περιεχομένων και της σημασίας του για την ανάπτυξη των βαλκανικών ιστορικών και 
λαογραφικών σπουδών. 
 

94.  «Μνημόσυνο πνευματικό για το Νικόλαο Α. Δημητρίου», Σαμιακόν Βήμα 
3080 (5 Μαΐου 1997), σ. 3. 

 
Περίληψη: Γίνεται αποτίμηση της προσφοράς του Νικολάου Δημητρίου στη μελέτη της 
παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου. 
 

95.  «Νέες σαμιακές εκδόσεις», Χαραυγή 108 (10 Μαΐου 1997), σ. 5. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

96.  «Το λαογραφικό μουσείο του Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου Νικόλαος 
Δημητρίου», Σαμιακή 1663 (10 Μαΐου 1997), σ. 4-5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται ένα σαμιακό λαογραφικό μουσείο, τα περιεχόμενα, η 
φυσιογνωμία του και η μέθοδος της δημιουργίας του. 
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97.  «Ένα συνέδριο τοπικής ιστορίας της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3084 (2 
Ιουνίου 1997), σ. 3. 

 
Περίληψη: Γίνεται κριτική αποτίμηση του ιστορικού συνεδρίου της Σάμου, των 
περιεχομένων και της σημασίας του για την ανάπτυξη των σαμιακών ιστορικών και 
λαογραφικών σπουδών. 
 

98.  «Εποχής παράδοξα ή λόγος περί ασβού», Παρατηρητής της Θράκης 1813 
(11 Ιουνίου 1997), σ. 5. 

 
Περίληψη: Κείμενο λογοτεχνικής και φιλολογικής κριτικής, σε έργα νέων λογοτεχνών, 
πεζογράφων και ποιητών, της ελληνικής περιφέρειας. 
 

99.  «Κομποσχοίνια», Παρατηρητής της Θράκης 1822 (25 Ιουνίου 1997), σ. 5. 
 
Περίληψη: Εξετάζεται η σύγχρονη εθιμική χρήση των κομποσχοινιών και οι νεωτερικές 
εθιμικές λαϊκές τελετουργίες που σχετίζονται με αυτά. 
 

100.  «Όταν χαμογελούσε η Εκάτη», Σαμιακόν Βήμα 3088 (23 Ιουνίου 
1997), σ. 3. 

 
Περίληψη: Κείμενο λογοτεχνικής και φιλολογικής κριτικής, σε έργα νέων λογοτεχνών, 
πεζογράφων και ποιητών, της ελληνικής περιφέρειας. 
 

101.  «Τα πανηγύρια στη Σάμο», Επιπλέον. Το περιοδικό της Χαραυγής 
(Ιούλιος 1997), σ. 4-5. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές πανηγυριών της Σάμου, τις ιστορικές ρίζες και 
τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

102. «Ενθύμηση σαμιακού εκκλησιαστικού βιβλίου», Σαμιακόν Βήμα 
3095 (4 Αυγούστου 1997), σ. 3. 

 
Περίληψη: Δημοσιεύεται και σχολιάζεται μια ενθύμιση σαμιακού εκκλησιαστικού βιβλίου 
από τη Σάμο, που σχετίζεται με το παλαιοημερολογιτικό ζήτημα στο νησί. 
 

103. «Θρακικές εκδόσεις», Παρατηρητής της Θράκης 1827 (2 Ιουλίου 
1997), σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες θρακικές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των θρακικών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και τον 
πολιτισμό της περιοχής. 
 

104. «Αγιορείτικα μετόχια στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 3094 (28 Ιουλίου 
1997), σ. 1. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση τηε έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με τα αγιορείτικα μετόχια της Σάμου, στα πλαίσια ειδικού ερευνητικού προγράμματος. 
 
Αναφορές: π. Δημ. Στρατής, «Βιβλιογραφική συναγωγή περί Αγίας Ζώνης στα 1888», Επιστημονική 
Επετηρίς Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ. Τμήμα Θεολογίας 11 (2001), σ. 288 σημ. 5. 
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105. «Σαμιακές εκδόσεις και σαμιακές σπουδές», Χαραυγή 118-119 (9 

Αυγούστου 1997), σ. 9. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

106. «Ο λόγιος επίσκοπος», Σερραϊκόν Θάρρος (10 Ιουλίου 1997), σ. 6. 
 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στο συγγραφικό και ερευνητικό έργο του Μητροπολίθτου 
Ζιχνών και Νευροκοπίου κυρού Σπυρίδωνος Κυβετού. 
 

107. «Νέες εκδόσεις για τη Θράκη», Παρατηρητής της Θράκης 1855 (20 
Αυγούστου 1997), σ. 8. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες θρακικές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των θρακικών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και τον 
πολιτισμό της περιοχής. 
 

108. «Σαμιώτες σατιρικοί ποιητές», Χαραυγή 120 (16 Αυγούστου 1997), 
σ. 5. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση της έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με τους σατιρικούς ποιητές της Σάμου, κατά τον 19ο και τον 20ό αι. 
 

109. «Στη ροή των εκδόσεων», Σαμιακή 1678 (25 Αυγούστου 1997), σ. 
5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

110. «Ένα χρόνο μετά», Σαμιακόν Βήμα 3096 (25 Αυγούστου 1997), σ. 5. 
 
Περίληψη: Σχολιάζονται ορισμένες επετειακές σαμιακές εκδόσεις και η σημασία τους για 
την πρόοδο των σαμιακών σπουδών. 
 

111. «Αναβίωση, επιβίωση και μεταλλαγή στον παραδοσιακό πολιτισμό 
μας», Παρατηρητής της Θράκης 1872 (11 Σεπτεμβρίου 1997), σ. 9. 

 
Περίληψη: Με βάση συγκεκριμένα απαραδείγματα εξετάζονται ζητήματα θρακικής 
νεωτερικής λαογραφίας, που σχετίζονται με τα φαινόμενα των πολιτισμικών 
μετασχηματισμών. 
 

112. «Εκπαιδευτικά και εθνικά», Η Πατρίδα 5334 (13 Σεπτεμβρίου 
1997), σ. 8. 
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Περίληψη: Εξετάζονται θέματα ιστορίας και λαογραφίας της εκπαίδευσης, με αφορμή το 
Μουσείο Θρακικής Παιδείας της Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, τα 
περιεχόμενα και τη σημασία του. 
 

113. «Στον απόηχο ενός συνεδρίου», Παρατηρητής της Θράκης 1887 (1 
Οκτωβρίου 1997), σ. 9. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, τα περιεχόμενα, τους ομιλητές και τα συμπεράσματα 
του συνεδρίου του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ, το οποίο 
περιλαμβάνει και ειδικό λαογραφικό τμήμα. 
 

114. «Οι εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3097 
(1 Σεπτεμβρίου 1997), σ. 3. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση τηε έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με τις εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες της Σάμου. 
 

115. «Η κακοποίηση των τοπωνυμίων της Σάμου», Η Βίγλα 16 
(Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1997), σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρατηρήσεις σχετικά με την αλλαγή και την παραμόρφωση ορισμένων 
τοπωνυμίων της Σάμου, και τις ιδεολογικές βάσεις και ρίζες αυτής της προσπάθειας. 
 

116. «Η σκιά του φόβου», Παρατηρητής της Θράκης 1902 (21 
Οκτωβρίου 1997), σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται λογοτεχνικές θρακικές εκδόσεις με ειδικό ενδιαφέρον για τη 
νεοελληνική μας γραμματολογία, έργα κυρίως νέων λογοτεχνών. 
 

117. «Στα περιθώρια μιας έκδοσης», Παρατηρητής της Θράκης 1903 
(22 Οκτωβρίου 1997), σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες θρακικές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των θρακικών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και τον 
πολιτισμό της περιοχής. 
 

118. «Η εκκλησιαστική ξυλογλυπτική στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 3104 
(20 Οκτωβρίου 1997), σ. 1, 3. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση της έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με την εκκλησιαστική ξυλογλυπτική της Σάμου. 
 

119. «Από το λαϊκό στο έντεχνο», Παρατηρητής της Θράκης 1908 (30 
Οκτωβρίου 1997), σ. 7. 

 
Περίληψη: Αναφορά στα περιεχόμενα, τους σκοπούς, τους ομιλητές και τις εργασλιες που 
είχε συγκληθεί στην Κομοτηνή, από το Κέντρο Λαϊκών Δρωμένων Κομοτηνής. 
 

120. «Οι παραδοσιακοί χοροί στη Σάμο», Σαμιακή 1685 (27 Οκτωβρίου 
1997), σ. 5. 
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Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές λαϊκών χορών της Σάμου, τις ιστορικές ρίζες και 
τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

121. «Λαογραφικά της Θράκης», Παρατηρητής της Θράκης 1910 (3 
Νοεμβρίου 1997), σ. 6. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, τις ιστορικές 
ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

122. «Το κρυφό σχολειό», Παρατηρητής της Θράκης 1917 (12 
Νοεμβρίου 1997), σ. 7. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται τα σχετικά με το «κρυφό σχολειό» και την εκκλησιαστική 
εκπαίδευση γενικότερα, κατά την εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας. 
 

123. «Ο τοπικός τύπος και η λαογραφία της Σάμου», Άμπελος 2 
(Σεπτέμβριος 1997), σ. 1, 4. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση της έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με την δημοσίευση λαογραφικών πληροφοριών και κειμένων σε εφημερίδες της Σάμου. 
 
Αναφορές: Ελ. Σκιαδά, Ο επαρχιακός τύπος. Η «Φωνή της Πάρου»: το παράδειγμα μιας εφημερίδας. 
Αθήνα 2009, σ. 7 σημ. 6, σ. 8 σημ. 10, σ. 11 σημ. 17, σ. 116. Ελπινίκη Ταστάνη, Αναπαραστάσεις της 
αστικής ζωής στη Λέσβο: Η μαρτυρία του σατιρικού περιοδικού ‘Τρίβολος’ (1931-1952). Κομοτηνή 
2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 17 σημ. 21, σ. 528. Κυρ. Τριπολιτσιώτης, Ο γυναικείος περιοδικός τύπος 
και η ένδυση στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Η περίπτωση του περιοδικού Γυναίκα (1950-
1975) 1. Ιωάννινα 2015 (διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 47 σημ. 113, σ. 383. Ρ. 
Κακάμπουρα, «Από το χώρο στα πρόσωπα: μετατοπίσεις της συλλογικής μνήμης μέσα από την 
εφημερίδα ‘Τα Άγναντα’», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος 
Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour 
of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & 
Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 303 σημ. 8. 
 

124. «Τα έθιμα του Δωδεκαημέρου στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 3113 
(22 Δεκεμβρίου 1997), σ. 1, 8. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές χριστουγεννιάτικων εθίμων της Σάμου, τις 
ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

125. «Τα Χριστούγεννα στην ελληνική παράδοση», Παρατηρητής της 
Θράκης 1949 (24 Δεκεμβρίου 1997), σ. 2-3. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες και παλαιότερες μορφές ελληνικών χριστουγεννιάτικων 
εθίμων, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

126. «Πρωτοχρονιάτικα έθιμα», Ο Χρόνος 9380 (29 Δεκεμβρίου 1997), 
σ. 4. 
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Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές πρωτοχρονιάτικων εθίμων της Θράκης, τις 
ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

127. «Φώτα θρακιώτικα – Φώτα ολόφωτα», Ο Χρόνος 9383 (5 
Ιανουαρίου 1998), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες και παλαιότερες μορφές εθίμων των Θεοφανείων της 
Θράκης, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

128. «Για την έρευνα και τη συγγραφή», Ο Χρόνος 9393 (20 Ιανουαρίου 
1998), σ. 1, 5. 

 
Περίληψη: Σχετικά με την συγγραφική δραστηριότητα και παραγωγή νέων λογοτεχνών της 
Κομοτηνής και της Θράκης, και τις βασικές αρχές του έργου τους. 
 

129. «Ο χρόνος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη», Παρατηρητής της 
Θράκης 1968 (23 Ιανουαρίου 1998), σ. 4. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο Σκιαθίτης πεζογράφος χειρίζεται τον χρόνο, 
που ταιριάζει με την έννοια του λειτουργικού χρόνου, όπως την προσδιρίζει και την βιώνει η 
Ορθόδοξη Εκκλησία. 
 

130. «Η σαμιακή λαογραφία και το χωριό της Αμπέλου», Άμπελος 3 
(Δεκέμβριος 1997), σ. 1. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση της έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με τον λαϊκό πολιτισμό του χωριού Άμπελος της Σάμου. 
 

131. «Το ατέλειωτο δοκίμιο», Παρατηρητής της Θράκης 1973 (30 
Ιανουαρίου 1998), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στη ζωή και το έργο του Κωστή Μοσκώφ, την προσφορά του στον 
Αιγυπτιώτη Ελληνισμό και στα ελληνικά γράμματα γενικότερα. 
 

132. «Λαογραφία και Βόρεια Ήπειρος», Ο Χρόνος 9401 (30 Ιανουαρίου 
1998), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Βορείου Ηπείρου, τις 
ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους, με βάση σύγχρονες σχετικές 
μελέτες. 
 

133. «Ο άλλος κόσμος», Παρατηρητής της Θράκης 1978 (6 
Φεβρουαρίου 1998), σ. 7. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία και τον πολιτισμό της μουσουλμανικής μειονότητας της 
Κομοτηνής, με βάση σχετικό βιβλίο του Συμεών Σολταρίδη. 
 

134. «Πανεπιστήμιο Θράκης και τοπική κοινωνία», Ο Χρόνος 9410 (12 
Φεβρουαρίου 1998), σ. 3. 
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Περίληψη: Αναφορά στις σχέσεις του ΔΠΘ με την τοπική κοινωνία της Κομοτηνής, με 
βάση σχετικές δράσεις του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 
 

135. «Επί πτερύγων ανέμων», Παρατηρητής της Θράκης 1983 (13 
Φεβρουαρίου 1998), σ. 7. 

 
Περίληψη: Σχετικά με την συγγραφική δραστηριότητα και παραγωγή νέων λογοτεχνών της 
Κομοτηνής και της Θράκης, και τις βασικές αρχές του έργου τους. 
 

136. «Η καταγραφή των λαϊκών δρωμένων», Παρατηρητής της Θράκης 
1989 (20 Φεβρουαρίου 1998), σ. 10. 

 
Περίληψη: Καταγράφονται τα συμπεράσματα σχετικού συνεδρίου, που διοργανώθηκε από 
το Κέντρο Λαϊκών Δρωμένων Κομοτηνής, οι ομιλητές και τα πορίσματά του. 
 

137. «Πομάτσκες Γιέζικ», Ζαγάλισα 6 (1998), σ. 1. 
 
Περίληψη: Άρθρο δημοσιευμένο σε πομακική γλώσσα, στο οποίο περιλαμβάνονται τα 
πορίσματα της λαογραφικής έρευνας στους Πομάκους του νομού Ξάνθης. 
 

138. «Αποκριάτικα», Παρατηρητής της Θράκης 1995 (3 Μαρτίου 1998), 
σ. 6. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες αποκριάτικες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της 
Θράκης, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

139. «Λαογραφικά της Σαρακοστής», Ο Χρόνος 9425 (6 Μαρτίου 1998), 
σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, σχετικές με 
την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

140. «Καρτ ποστάλ και λαογραφία», Σαμιακόν Βήμα 3123 (2 Μαρτίου 
1998), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στη λαογραφική αξία των καρτών και στις σχετικές μελέτες που έχουν 
δημοσιευθεί, με αφορμή δημοσίευμα της Βασιλικής Σαλούρου-Τροβά. 
 

141. «Εφημερίδες και λαογραφία», Ο Κασιώτης 200 (Φεβρουάριος 
1998), σ. 5. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η λαογραφική αξία του τύπου, τόσο ως πηγής λαογραφικών 
ειδήσεων, όσο και ως ουσιαστικής κοιτίδας νέων λαογραφικών φαινομένων. 
 
Αναφορές: Ελ. Σκιαδά, Ο επαρχιακός τύπος. Η «Φωνή της Πάρου»: Το παράδειγμα μιας εφημερίδας. 
Αθήνα 2009, σ. 7 σημ. 6, σ. 8 σημ. 10, σ. 11 σημ. 17, σ. 116. Ελπινίκη Ταστάνη, Αναπαραστάσεις της 
αστικής ζωής στη Λέσβο: Η μαρτυρία του σατιρικού περιοδικού ‘Τρίβολος’ (1931-1952). Κομοτηνή 
2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ),σ. 17 σημ. 19, σ. 19 σημ. 26, 28,  σ. 528. Κυρ. Τριπολιτσιώτης, Ο γυναικείος 
περιοδικός τύπος και η ένδυση στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Η περίπτωση του περιοδικού 
Γυναίκα (1950-1975) 1. Ιωάννινα 2015 (διδ. διατρ.), σ. 47 σημ. 113, σ. 383. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η 
συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο 
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Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες 
και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 146 σημ. 33. 
 

142. «Αυτοβιογραφικά και άλλα», Μακεδονία 25145 (5 Απριλίου 1998), 
σ. 65. 

 
Περίληψη: Παρατηρήσεις σχετικές με την αξία των αυτοβιογραφικών κειμένων ως 
ιστορικών και λαογραφικών πηγών, στην έρευνα των σντιστοίχων επιστημών. 
 

143. «Τα πασχαλινά έθιμα του ελληνικού λαού», Ο Χρόνος 9453 (17 
Απριλίου 1998), σ. 12. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές πασχαλινών εθίμων από τον ελληνικό χώρο, τις 
ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

144. «Μαρτύρων εγκαλλώπισμα», Μακεδονία 25166 (3 Μαΐου 1998), 
σ.70. 

 
Περίληψη: Αναφορά στη λαογραφική αξία των αγιολογικών κειμένων, με αφορμή τη 
σχολιασμένη έκδοση των αντίστοιχων κειμένων του αγίου Δημητρίου, από τον Χαρ. 
Μπακιρτζή. 
 

145. «Πασχαλινά», Μακεδονία 25156 (18 Απριλίου 1998), σ. 21. 
 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές πασχαλινών εθίμων της Θράκης, τις ιστορικές 
ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

146. «Ενοριακά», Σαμιακόν Βήμα 3132 (4 Μαΐου 1998), σ. 3. 
 
Περίληψη: Μνημονεύεται η σημασία του ενοριακού συστήματος για την οργάνωση και 
εκδήλωση της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς του ελληνικού λαού. 
 

147. «Λαογραφικά των Μυτιληνιών και της θάλασσας», Σαμιακόν 
Βήμα 3133 (11 Μαΐου 1998), σ. 3. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση της έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με τον λαϊκό πολιτισμό του χωριού Μυτιληνιοί της Σάμου, με αφορμή ένα βιβλίο της 
Κούλας Καραμηνά-Πόθου. 
 

148. «Λαογραφίζουσα λογοτεχνία», Μακεδονία 25178 (17 Μαΐου 1998), 
σ. 68. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας, «Λαογραφία και λογοτεχνία. Επισημάνσεις σε μια πρώτη βιβλιογραφική 
προσέγγιση», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής 
Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα 
των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 245, σ. 274. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική 
Λαογραφία. Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 211, σ. 235. 
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149. «Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός», Ο Χρόνος 9477 (26 Μαΐου 

1998), σ. 3. 
 
Περίληψη: Σχετικά με την μελέτη του ελληνικού παραδοσιακού χορού, με αφορμή συνέδριο 
του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ. 
 

150. «Το συμπόσιο για τη μεταβυζαντινή Θράκη», Ο Χρόνος 9482 (2 
Ιουνίου 1998), σ. 4, 6. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, τα περιεχόμενα, τους ομιλητές και τα συμπεράσματα 
του συνεδρίου για τη μεταβυζαντινή Θράκη που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Όμιλος 
Κομοτηνής. 
 

151. «Οι τοπικές παραλλαγές των παραδοσιακών πολιτισμικών 
συστημάτων και τα επαρχιακά λαογραφικά μουσεία», Ελεύθερο Βήμα 
4471 (11 Ιουνίου 1998), σ. 10. 4472 (12 Ιουνίου 1998), σ. 10 [= Εταιρεία 
Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, Αρθρογραφήματα 1998. 
Κομοτηνή 1999, σ. 91-95]. 

 
Περίληψη: Περιγράφονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την οργάνωση και 
λειτουργία των τοπικών λαογραφικών μουσείων, αλλά και η σημασία τους για την έρευνα 
και μελέτη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. 
 

152. «Εξ όνυχος τον λέοντα», Μακεδονία 25201 (14 Ιουνίου 1998), σ. 67. 
 
Περίληψη: Σχετικά με την συγγραφική δραστηριότητα και παραγωγή νέων λογοτεχνών της 
Κομοτηνής και της Θράκης, και τις βασικές αρχές του έργου τους. 
 

153. «Εκκλησιαστική λιθογλυπτική και μαρμαροτεχνία στη Σάμο», 
Σαμιακή 1725 (17 Αυγούστου 1998), σ. 2. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση τηε έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με την εκκλησιαστική λιθογλυπτική και μαρμαροτεχνία της Σάμου. 
 

154. «Λαογραφικά και άλλα», Παρατηρητής της Θράκης 2123 (26 
Αυγούστου 1998), σ. 9. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες θρακικές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των θρακικών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και τον 
πολιτισμό της περιοχής. 
 

155. «Κλειδοχρονιά», Μακεδονία 25267 (30 Αυγούστου 1998), σ. 69. 
 
Περίληψη: Αναφορά στα έθιμα της 31ης Αυγούστου, της τελευταίας μέρας του 
εκκλησιαστικού έτους, τη σημασία και την αξία τους για τη μελέτη της ελληνικής εθιμικής 
λαογραφίας. 
 

156. «Στα περιθώρια ενός αφιερώματος», Σαμιακόν Βήμα 3146 (24 
Αυγούστου 1998), σ. 3. 
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Περίληψη: Κριτική παρουσίαση αφιερώματος της εφημερίδας Καθημερινή, στο ένθετο 
«Επτά Ημέρες» για την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου. 
 

157. «Παραδοσιακή γευσιγνωσία», Ο Χρόνος 9540 (2 Σεπτεμβρίου 
1998), σ. 1, 6. 

 
Περίληψη: Παρουσίαση σχετικής εκδήλωσης του Κέντρου Λαϊκών Δρωμένων Κομοτηνής, 
στην οποία παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις και συνταγές 
διαφόρων ελληνικών τόπων. 
 

158. «Στη διαδρομή είκοσι χρόνων», Ο Χρόνος 9573 (16 Οκτωβρίου 
1998), σ. 5. 

 
Περίληψη: Σχετικά με την συγγραφική δραστηριότητα και παραγωγή νέων λογοτεχνών της 
Κομοτηνής και της Θράκης, και τις βασικές αρχές του έργου τους. 
 

159. «Το Εκκλησιαστικό Μουσείο Σάμου», Χαραυγή 176 (12 
Οκτωβρίου 1998), σ. 4. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται πρόταση για την ίδρυση σαμιακού εκκλησιαστικού μουσείου, τα 
περιεχόμενα, η φυσιογνωμία του και η μέθοδος της δημιουργίας του. 
 

160. «Εκκλησιαστική αργυροχρυσοχοΐα στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 
3155 (19 Οκτωβρίου 1998), σ. 6. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση της έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με την εκκλησιαστική αργυροχρυσοχοΐα της Σάμου. 
 

161. «Η Ελπινίκη Σταμούλη – Σαραντή και η θρακική λαογραφία», 
Παρατηρητής της Θράκης  2127 (27 Οκτωβρίου 1998), σ. 10. 

 
Περίληψη: Παρουσίαση της προσωπικότητας και του έργου, των ερευνών και των 
δημοσιεύσεων της Ελπινίκης Σταμούλη-Σαραντή για την ιστορία και τη λαογραφία της 
Ανατολικής Θράκης. 
 

162. «Αγιορείτικα», Ελεύθερο Βήμα 4583 (27 Νοεμβρίου 1998), σ. 7 [= 
Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, Αρθρογραφήματα 1998. 
Κομοτηνή 1999, σ. 147-150]. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση της έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με τον αγιορείτικο μοναχισμό, αλλά και του τρόπου με τον οποίο ο λαός μας τον 
αντιλαμβάνεται, τον ερμηνεύει και τον προσλαμβάνει. 
 

163. «Η συμβολική χρήση του σαμιακού γλωσσικού ιδιώματος», 
Σαμιακόν Βήμα 3161 (30 Νοεμβρίου 1998), σ. 3. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται μια περίπτωση χρήσης του γλωσσικού ιδιώματος της Σάμου με 
σκωπτικούς και σατιρικούς σκοπούς, και διατυπώνονται σχετικές παρατηρήσεις. 
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164. «Θρακικά βιβλιογραφικά», Παρατηρητής της Θράκης 2202 (10 
Δεκεμβρίου 1998), σ. 9. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες θρακικές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των θρακικών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και τον 
πολιτισμό της περιοχής. 
 

165. «Το Δωδεκαήμερο στη λατρευτική παράδοση των Ελλήνων», Η 
Πατρίδα 5655 (23 Δεκεμβρίου 1998), σ. 10. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές εθίμων του Δωδεκαημέρου από τον ελληνικό 
χώρο, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

166. «Λαογραφικά στην αρχή του χρόνου», Ο Χρόνος 9624 (30-31 
Δεκεμβρίου 1998), σ. 27. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, τις ιστορικές 
ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

167. «Λαογραφικά των γιορτών», Παρατηρητής της Θράκης 2213 (24 
Δεκεμβρίου 1998), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες χριστουγεννιάτικες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της 
Θράκης, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

168. «Λαϊκή και λαϊκότροπη αφηγηματικότητα», Παρατηρητής της 
Θράκης 2223 (12 Ιανουαρίου 1999), σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρατηρήσεις για τις βασικές αρχές που διέπουν τόσο το λαϊκό όσο και τον 
λαϊκότροπο πεζό λόγο, με χαρακτηριστικά παραδείγματα. 
 
Αναφορές: Μ. Γ. Σέργης, «Παράλληλες πορείες και σταθμοί της ελληνικής και της ρουμανικής 
Λαογραφίας (τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα). Ενδεικτικές επισημάνσεις», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης 
– Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. 
Αθήνα 2012, σ. 889 σημ. 87. 
 

169. «Λαογραφικά μειονοτήτων», Αντιφωνητής 12 (3 Φεβρουαρίου 
1999), σ. 5. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση της έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με την μελέτη του λαϊκού πολιτισμού μειονοτικών ομάδων της χώρας μας. 
 
 

170. «Μικρή επίσκεψη στο ήθος και το έργο του Μενεκράτη Ζαφειρίου 
(1930-1999)», Χαραυγή 191 (30 Ιανουαρίου 1999), σ. 11. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο έργο, τα δημοσιεύματα, την προσωπικότητα και την εκπαιδευτική 
προσφορά του σημαντικού αυτού Σαμίου λογίου και εκπαιδευτικού. 
 

171. «Μια διημερίδα για την κλεμμένη μας πολιτιστική κληρονομιά», 
Η Πατρίδα 5691 (16 Φεβρουαρίου 1999), σ. 12. 
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Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, τα περιεχόμενα, τους ομιλητές και τα συμπεράσματα 
του συνεδρίου, που διοργάνωσε το Εργαστήριο Παλαιογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ. 
 

172. «Λαογραφικά του Ελληνισμού της διασποράς», Ο Χρόνος 9657 (18 
Φεβρουαρίου 1999), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού των Ελλήνων της 
Διασποράς, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους, μέσα από τη 
σχετική βιβλιογραφία. 
 

173. «Λαογραφικά της Ανατολικής Θράκης», Η Πατρίδα 5720 (24 
Μαρτίου 1999), σ. 12. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε παλαιότερες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Ανατολικής 
Θράκης, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

174. «Κώδικες κοινοτήτων και ναών», Ελεύθερο Βήμα 4659 (18 
Μαρτίου 1999), σ. 10. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση της έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με την κώδικες ναών και μονών της Ανατολικής Μακεδονίας, με αφορμή ένα βιβλίο του Ν. 
Ρουδομέτωφ. 
 

175. «Λογοτεχνία και κριτική», Ο Χρόνος 9681 (26 Μαρτίου 1999), σ. 4. 
 
Περίληψη: Σχετικά με την συγγραφική δραστηριότητα και παραγωγή νέων λογοτεχνών της 
Κομοτηνής και της Θράκης, και τις βασικές αρχές του έργου τους. 
 

176. «Οι γιορτές του Ιουλίου», Μακεδονία (10 Ιουλίου 1998), σ. 70. 
 
Περίληψη: Αναφορά σε παραδοσιακές μορφές του λαϊκού πολιτισμού μας, τις ιστορικές 
ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

177. «Εθιμολογικά του Αυγούστου», Μακεδονία (9 Αυγούστου 1998), σ. 
70. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε παραδοσιακές εθιμικές μορφές του λαϊκού πολιτισμού μας, τις 
ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

178. «Επιστημονική δημοσιογραφία», Ο Χρόνος 9685 (1 Απριλίου 
1999), σ. 6. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η λαογραφική αξία του τύπου, τόσο ως πηγής λαογραφικών 
ειδήσεων, όσο και ως ουσιαστικής κοιτίδας νέων λαογραφικών φαινομένων, με ειδική 
αναφορά στο φαινόμενο της εκλαϊκευσης της επιστημονικής γνώσης. 
 

179. «Πασχαλινά λαογραφικά», Η Πατρίδα 5783 (10 Απριλίου 1999), σ. 
4-5. 
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Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές πασχαλινών εθίμων του λαϊκού πολιτισμού της 
Θράκης, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

180. «Ιδιωτικές συλλογές και αρχεία», Σαμιακόν Βήμα 3180 (26 
Απριλίου 1999), σ. 1, 3. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση τηε έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με ιδιωτικές αρχειακές συλλογές της Σάμου. 
 

181. «Μια έκδοση για τις σαμιακές σπουδές», Σαμιακή 1771 (26 Ιουλίου 
1999), σ. 7. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται σαμιακή έκδοση, που εμπλουτίζει τη σχετική σαμιακή 
βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενη στην ιστορία και τον 
πολιτισμό του νησιού. 
 

182. «Το Λαογραφικό Μουσείο Καρλοβάσου», Σαμιακή 1775 (23 
Αυγούστου 1999), σ. 3. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται ένα σαμιακό λαογραφικό μουσείο, τα περιεχόμενα, η 
φυσιογνωμία του και η μέθοδος της δημιουργίας του. 
 

183. «Η διαχρονική πορεία του ορθόδοξου μοναχισμού στη Σάμο», 
Σαμιακόν Βήμα 3196 (23 Αυγούστου 1999), σ. 3. 3197 (30 Αυγούστου 
1999), σ. 3. 3198 (6 Σεπτεμβρίου 1999), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναδρομή στην ιστορία των μονών και του μοναχισμού στη Σάμο, από τον 16ο 
αιώνα ως τις μέρες μας, και αναφορά στις βυζαντινές και μεταβυζαντινές ρίζες, αλλά και στη 
σύγχρονη αναγέννηση των σαμιακών μονών. 
 

184. «Μελετών συνέχεια», Σαμιακόν Βήμα 3194 (2 Αυγούστου 1999), σ. 
3. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

185. «Λαϊκή κηρυγματική στη Σάμο, 18ος – 19ος αιώνας», Χαραυγή 218 
(28 Αυγούστου 1999), σ. 6. 

 
Περίληψη: Επισκόπιση της έρευνας και έκθεση των νέων μελετών και καταγραφών σχετικά 
με την λαϊκή εκκλησιαστική κηρυγματική στη Σάμο, κατά τον18ο και τον 19ο αιώνας. 
 

186. «Λαογραφικά του Ιουλίου», Η Πατρίδα 5847 (11 Σεπτεμβρίου 
1999), σ. 12. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες εποχιακές μορφές εθίμων του λαϊκού πολιτισμού της 
Θράκης, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
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187. «Εθιμολογικά του Σεπτεμβρίου», Ο Χρόνος 9796 (13 Σεπτεμβρίου 
1999), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες εποχιακές μορφές εθίμων του λαϊκού πολιτισμού της 
Θράκης, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

188. «Η μαθητεία στην παράδοση», Χαραυγή 219 (4 Σεπτεμβρίου 1999), 
σ. 6. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η παλαιότερη παράδοση μπορεί να 
χρησιμεύσει ως πρότυπο έμπνευσης για σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες. 
 

189. «Τοπικά λαογραφικά», Η Πατρίδα 5848 (14 Σεπτεμβρίου 1999), σ. 
12. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, τις ιστορικές 
ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

190. «Συνδυασμοί», Ο Χρόνος 9797 (14 Σεπτεμβρίου 1999), σ. 3. 
 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, τις ιστορικές 
ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

191. «Το Γ΄ Συμπόσιο Θασιακών Μελετών», Η Πατρίδα 5852 (23 
Σεπτεμβρίου 1999), σ. 12. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, τα περιεχόμενα, τους ομιλητές και τα συμπεράσματα 
του συνεδρίου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Θάσου. 
 

192. «Η Θάσος μέσα στους αιώνες», Ο Χρόνος 9804 (22 Σεπτεμβρίου 
1999), σ. 6. 

 
Περίληψη: Με βάση τις εργασίες του Γ΄ Συμποσίου Θασιακών Μελετών διατυπώνονται 
συμπεράσματα για την έρευνα της ιστορίας και του πολιτισμού του νησιού. 
 

193. «Λαογραφικά της Θράκης», Ο Χρόνος 9805 (24 Σεπτεμβρίου 
1999), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, τις ιστορικές 
ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

194. «Δύο δεκαετίες μετά», Ελεύθερο Βήμα 4827 (25 Νοεμβρίου 1999), 
σ.8. 

 
Περίληψη: Σχετικά με την συγγραφική δραστηριότητα και παραγωγή νέων λογοτεχνών της 
Κομοτηνής και της Θράκης, και τις βασικές αρχές του έργου τους. 
 

195. «Ο νέος ηγούμενος της μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 
Πάτμου», Ο Χρόνος 9893 (31 Ιανουαρίου 2000), σ. 5. 
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Περίληψη: Αναφορά στην προσωπικότητα, το έργο, την εκλογή και την ενθρόνιση του 
Ηγουμένου της μονής αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου π. 
Αντίπα Νικηταρά. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 150 σημ. 43. 
 

196. «Ακούσματα και κινήσεις στα θρακικά δρώμενα», Ελεύθερο Βήμα 
4876 (3 Φεβρουαρίου 2000), σ. 8. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές δρωμένων του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, 
τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

197. «Τοπική ιστορία της Σάμου και εκπαίδευση», Σάμος 195 
(Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2000), σ. 1, 4. 

 
Περίληψη: Σκέψεις με βάση το εγχειρίδιο διδασκαλίας της σαμιακής ιστορίας, που 
εκδόθηκε από το «Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου ‘Νικόλαος Δημητρίου’». 
 

198. «Η μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου και ο νέος ηγούμενός 
της», Σαμιακόν Βήμα 3130 (17 Απριλίου 2000), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην προσωπικότητα, το έργο, την εκλογή και την ενθρόνιση του 
Ηγουμένου της μονής αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου π. 
Αντίπα Νικηταρά. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 150 σημ. 43. 
 

199. «Πολιτικοοικονομική και κοινωνική κατάσταση στη Θράκη πριν 
και μετά την ενσωμάτωση», Ε – Ιστορικά 30: Η ενσωμάτωση της Θράκης 
(Ελευθεροτυπία 11 Μαΐου 2000), σ. 20-25. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε παραδοσιακές μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, τις 
ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους, μετά την ενσωμάτωσή της στο 
ελληνικό κράτος. 
 
Αναφορές: Γαρ. Θεοδωρίδου, «Αρχειακή λαογραφία και φωτογραφία: ‘Συνομιλία’ με τα ‘σιωπηλά 
πρόσωπα’ της ιστορίας. Μια πρόταση ‘ανάγνωσης’ του αρχείου ‘Ονομαστικές εγκαταστάσεις 
προσφύγων του 1922 εγκατεστημένων προσωρινά στην Ξάνθη’», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης – Ελ. Κ. 
Χαρατσίδης – Γαρ. Γ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Από το Αραράτ στον Όλυμπο: Θέματα αρμενικής 
λαογραφίας. Θεσσαλονίκη 2014 (Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Εθνικής Ακαδημίας 
Επιστημών της Δημοκρατίας της Αρμενίας ), σ. 656 σημ. 117, σ. 734. 
 

200. «Οι επιπτώσεις της ενσωμάτωσης στον παραδοσιακό πολιτισμό 
της Θράκης», Ε – Ιστορικά 30: Η ενσωμάτωση της Θράκης 
(Ελευθεροτυπία 11 Μαΐου 2000), σ. 38-42. 
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Περίληψη: Αναφορά σε παλαιές μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, τις ιστορικές 
ρίζες και τις παραδοσιασκές συνισταμένες τους, μετά την ενσωμάτωση της περιοχής στο 
ελληνικό κράτος. 
 
Αναφορές: Φ. Μαλκίδης, «Η αγροτική οικονομία του Τριγώνου νομού Έβρου, μετά το 1950», 
Θρακικά 60/13 (2001-2003), σ. 286 σημ. 2. 
 

201. «Θρήσκευμα και ταυτότητες», Ο Χρόνος 9969 (18 Μαΐου 2000), σ. 
3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο ζήτημα της αναγραφής ή μη του θρησκεύματος στις αστυνομικές 
ταυτότητες και κριτική παρουσίαση των σχετικών θέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας. 
 

202. «Για το ζήτημα των ταυτοτήτων», Σαμιακόν Βήμα 3237 (5 Ιουνίου 
2000), σ. 1, 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο ζήτημα της αναγραφής ή μη του θρησκεύματος στις αστυνομικές 
ταυτότητες και κριτική παρουσίαση των σχετικών θέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας. 
 

203. «Με τη φωνή του Γεωργίου Κλεάνθη», Σαμιακόν Βήμα 3245 (31 
Ιουλίου 2000), σ. 6. 

 
Περίληψη: Ανάλυση των λόγων για τους οποίους η θρησκεία αποτελεί βασικό στοιχείο της 
νεοελληνικής ταυτότητας, με βάση το έργο του επαναστάτη και ποιητή της σαμιακής 
επανάστασης του 1821 Γεωργίου Κλεάνθη. 
 

204. «Στο περιθώριο μιας συγκέντρωσης», Σαμιακόν Βήμα 3241 (3 
Ιουλίου 2000), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο ζήτημα της αναγραφής ή μη του θρησκεύματος στις αστυνομικές 
ταυτότητες και κριτική παρουσίαση των σχετικών θέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, με 
ειδικότερη αναφορά στη συγκέντρωση της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. 
 

205. «Οι τρεις καλοκαιρινοί μήνες στην θρακική λαογραφία», Ελεύθερο 
Βήμα 5002 (3 Αυγούστου 2000), σ. 11. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, τις ιστορικές 
ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

206. «Η γοητεία του παλαιού», Σαμιακή 1823 (4 Σεπτεμβρίου 2000), σ. 
9. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται τα κατά καιρούς κινήματα για επιστροφή στο παρελθόν, ειδικότερα 
δε η γοητεία που παλαιές μορφές πολιτισμού ασκούν σε σύγχρονους δημιουργούς. 
 

207. «Το δεύτερο διαβαλκανικό συνέδριο στην Κομοτηνή», Ο Χρόνος 
10077 (24 Οκτωβρίου 2000), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, την διοργάνωση, τις εργασίες, τα περιεχόμενα, τους 
ομιλητές και τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού. 
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208. «Λαογραφικές έννοιες και η ανάγκη εκλαϊκευτικής και 
επιστημονικής συλλογής τους», Ο Χρόνος 10082 (31 Οκτωβρίου 2000), σ. 
4. 10083 (1 Νοεμβρίου 2000), σ. 4. 10084 (2 Νοεμβρίου 2000), σ. 4. 10085 
(3 Νοεμβρίου 2000), σ. 5. 

 
Περίληψη: Δείγματα από ένα Λαογραφικό Λεξικό, η σύνθεση του οποίου είναι απαραίτητη 
για τις ελληνικές λαογραφικές σπουδές και για την βιβλιογραφία μας, γενικότερα, με 
αναφορά και στις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν ένα τέτοιο έργο. 
 

209. «Ο Κωνσταντίνος Βαβούσκος και η προσφορά του στο Γένος», Η 
Πατρίδα 6137 (22 Νοεμβρίου 2000), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην προσωπικότητα και του έργο του καθηγητή Κων. Βαβούσκου, ως 
έπαινος κατά την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ. 
 

210. «Η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα», Νέα του Πανοράματος 122 
(Νοέμβριος 2000), σ. 1, 7. 

 
Περίληψη: Περιγραφή των γεγονότων και αποτίμηση των συνεπειών της ένωσης της Σάμου 
με το ελληνικό κράτος, το Νοέμβριο του 1912. 
 

211. «Η λαογραφία της Καρπάθου», Η Καθημερινή 24790 (29 Μαΐου 
2001), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Καρπάθου, τις 
ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους, με βάση τις σχετικές μελέτες του 
καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 146 σημ. 31. 
 

212. «Το καμπαναριό του Χριστού στον Παγώνδα», Σαμιακή Ηχώ 22 
(14 Ιουλίου 2001), σ. 1, 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο μαρμάρινο καμπαναριό του ναού της Γεννήσεως του Χριστού, 
στον Παγώνδα της Σάμου, ένα μοναδικό έργο σαμιακής μαρμαρογλυπτικής που έχει άμεση 
ανάγκη επισκευής και αναστήλωσης. 
 

213. «Αλλαγή ηγουμένου στη μονή της Πάτμου», Σαμιακόν Βήμα 3293 
(16 Ιουλίου 2001), σ. 8. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην προσωπικότητα, το έργο, την εκλογή και την ενθρόνιση του 
Ηγουμένου της μονής αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου π. 
Αντίπα Νικηταρά. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 150 σημ. 43. 
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214. «Σαμιακές εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες και σαμιακές σπουδές», 
Σαμιακόν Βήμα 3297 (27 Αυγούστου 2001), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην μελέτη και καταλογογράφιση των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών 
της Σάμου, στα πλαίσια των σαμιακών σπουδών, με αφορμή σχετικό άρθρο της Αλεξ, 
Σφοίνη. 
 

215. «Η θεία λειτουργία των Κυρ. Χαρδαβέλλα και Εμμ. Κακαντώνη», 
Σαμιακόν Βήμα 3296 (6 Αυγούστου 2001), σ. 1 [= Σαμιακή 1869 (6 
Αυγούστου 2001), σ. 3]. 

 
Περίληψη: Παρουσίαση δίσκου ψηφιακής εγγραφής με τη θεία λειτουργία, από τους Κυρ. 
Χαρδαβέλλα, πρωτοψάλτη του μητροπολιτικού ναού αγίου Νικολάου Σάμου και Εμμ. 
Κακαντώνη, πρωτοψάλτη του ναού αγίου Σπυρίδωνος Σάμου. 
 

216. «Μοναστηριακά», Σαμιακή 1869 (6 Αυγούστου 2001), σ. 7. 
 
Περίληψη: Αναφορά στις σαμιακές μονές και στο έργο της αναστήλωσης και της 
αναγέννησής τους, που έχει αναλάβει ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος. 
 

217. «Του Δεκαπενταύγουστου», Σαμιακός Τύπος 92 (27 Αυγούστου 
2001), σ. 13. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου, σχετικές με 
τα έθιμα του Δεκαπενταύγουστου, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες 
τους. 
 

218. «Οι αιώνιες αξίες του λαϊκού πολιτισμού», Η Καθημερινή 24902 (9 
Οκτωβρίου 2001), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, τις ιστορικές 
ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

219. «Β΄ Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας», Καρπαθιακή 
605-606 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2001), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, την διοργάνωση, τις εργασίες, τα περιεχόμενα, τους 
ομιλητές και τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 146 σημ. 30. 
 

220. «Τραγούδι, μελωδία, τελετές και κίνηση», Η Καθημερινή 25006 
(12 Φεβρουαρίου 2002), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στα βασικά αυτά συστατικά των ελληνικών λαϊκών εθιμικών 
τελετουργιών, με βάση την παρουσίαση σχετικού βιβλίου της Μάγδας Ζωγράφου. 
 

221. «Λαογραφική οικολογία και τοπική πολιτισμική ταυτότητα», Η 
Βίγλα 40 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2002), σ. 3. 
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Περίληψη: Περιγράφονται οι βασικές αρχές της λαογραφικής οικολογίας, και η σχέση της 
με την διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας της Σάμου. 
 

222. «Λαογραφία και τύπος στη Σάμο κατά τον 20ό αιώνα», Επιπλέον. 
Το περιοδικό της Χαραυγής 348 (20 Απριλίου 2002), σ. 7-14. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η ύπαρξη λαογραφικών στοιχείων σε φύλλα των τοπικών σαμιακών 
αφημερίδων του 20ού αιώνα, και δίνονται παραδείγματα τέτοιων αναφορών, που αποτελούν 
πηγές για τη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού του νησιού. 
 

223. «Δέκα χρόνια επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς», 
Σαμιακόν Βήμα 3343 (29 Ιουλίου 2002), σ. 1. 

 
Περίληψη: Αναφορά στα δέκα χρόνια δράσης του «Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου 
‘Νικόλαος Δημητρίου’», στο έργο του και στη συμβολή του στην κοινή υπόθεση των 
σαμιακών σπουδών. 
 

224. «Με την παλιά τέχνη του παραμυθιού», Η Καθημερινή 25188 (24 
Σεπτεμβρίου 2002), σ. 14. 

 
Περίληψη: Συστηματική αναφορά στην τέχνη των Ελλήνων παραμυθάδων, ανδρών και 
γυναικών, την τεχνική και το περιεχόμενο των αφηγήσεών τους, με βάση σχετικό βιβλίο της 
Μαριάνθης Καπλάνογλου. 
 

225. «Μία αξιόλογη διημερίδα», Ο Χρόνος 10578 (13 Νοεμβρίου 2002), 
σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, την διοργάνωση, τις εργασίες, τα περιεχόμενα, τους 
ομιλητές και τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού. 
 

226. «Το παλίμψηστο της Τήνου», Η Καθημερινή 25269 (31 Δεκεμβρίου 
2002), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Τήνου, τις ιστορικές 
ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους, με βάση ένα βιβλίο του Αλ. Φλωράκη. 
 
Αναφορές: «Αλέκος Ε. Φλωράκης», www. el. wikipedia. org. 
 

227. «Χοιροσφάγια στη Μύκονο: ο πολιτισμός της γαστρονομίας», Η 
Καθημερινή 25309 (18 Φεβρουαρίου 2003), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες και παραδοσιακές μορφές χριστουγεννιάτικων εθίμων 
της Μυκόνου, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους, με βάση μια 
ανάλογη έκδοση. 
 

228. «Σαμιακές σπουδές», Χαραυγή 411 (9 Αυγούστου 2003), σ. 11. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
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τον πολιτισμό του νησιού. Επίσης παρουσιάζεται το περιεχόμενο και ο σκοπός του 
κινήματος των σαμιακών μελετών. 
 

229. «Η Σάμος ξαναγράφει την ιστορία της», Αγγελιαφόρος της 
Κυριακής 312 (6 Ιουλίου 2003), σ. 32. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην δολοφονία του Ηγεμόνα της Σάμου Ανδρέα Κοπάση και στη 
συμμετοχή σε αυτή και του Μακεδονομάχου Αθ. Σταυρούδη, κοντά στον μέχρι σήμερα 
γνωστό Στ. Μπαρέτη. 
 

230. «Λαογραφία και πατριδογνωσία», Σαμιακή 1967 (1 Σεπτεμβρίου 
2003), σ. 10. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι σχέσεις λαογραφίας και πατριδογνωσίας, καθώς η γνώση του 
λαϊκού πολιτισμού αποβαίνει μέσο για την πληρέστερη γνώση του ίδιου του τόπου που τον 
γέννησε. 
 

231. «Η αξία των μαρτυριών και οι σαμιακές σπουδές», Σαμιακή Ηχώ 
84 (30 Αυγούστου 2003), σ. 13. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

232. «Το Ιστορικό Μουσείο Μαυρατζαίων», Σαμιακός Τύπος 190 (8 
Σεπτεμβρίου 2003), σ. 8-9. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται ένα σαμιακό λαογραφικό και ιστορικό μουσείο, τα περιεχόμενα, 
η φυσιογνωμία του και η μέθοδος της δημιουργίας του. 
 

233. «Η ληστεία στα χρόνια του Μεσοπολέμου», Η Καθημερινή 25423 (8 
Ιουλίου 2003), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο φαινόμενο της ληστείας στη μεσοπολεμική Ελλάδα, και στις 
λαογραφικές συνιστώσες του, με αφορμή σχετικό βιβλίο του Βασίλ. Τζανακάρη. 
 

234. «Μία συλλογή παραμυθιών της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3403 (20 
Οκτωβρίου 2003), σ. 8. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά συλλογή παραμυθιών της Ίριδος Νικολαϊδη από τη 
Σάμο, και διατυπώνονται σχετικές σκέψεις για το σαμιακό παραμύθι. 
 

235. «Τα λαϊκά Δωδεκάνησα για πολλούς αποδέκτες», Τύπος της 
Κυριακής, ένθετο «Ορθοδοξία και Ελληνισμός» (16 Νοεμβρίου 2003), σ. 14. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται το βιβλίο του Μηνά Αλ. Αλεξιάδη για τα Δωδεκάνησα και το 
λαϊκό πολιτισμό τους, με κριτικές παρατηρήσεις για τη δωδεκανησιακή λαογραφία. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 146 σημ. 31. 
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236. «Η μουσική παρακαταθήκη του ακριτικού Ελληνισμού», Ο Χρόνος 

10835 (4 Δεκεμβρίου 2003), σ. 6. 
 
Περίληψη: Αναφορά στην μουσική παράδοση του ακριτικού Ελληνισμού, με αφορμή 
σχετική εκδήλωση του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής. 
 

237. «Ο ισλαμικός φονταμενταλισμός και το βιβλίο Οι τρεις απειλές του 
αιώνα του Ι. Βαρβιτσιώτη», Ο Χρόνος 10837 (8 Δεκεμβρίου 2003), σ. 8. 

 
Περίληψη: Αναφορές σε βιβλίο του Ι. Βαρβιτσιώτη και στη σύγκρουση των πολιτισμών, 
που αυτό πραγματεύεται. 
 

238. «Μια βουλά κι ένα κιρό. Τα παραμύθια στη Σάμο», Επιπλέον. Το 
περιοδικό της Χαραυγής 427 (13 Δεκεμβρίου 2003), σ. 9-16. 

 
Περίληψη: Γενική αναφορά στα σαμιακά παραμύθια, την ιστορία, την προέλευση, την 
καταγραφή και τα βασικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. 
 

239. «Τοπωνύμια της Ροδόπης», Ο Χρόνος 10885 (18 Φεβρουαρίου 
2004), σ. 8. 

 
Περίληψη: Αναφορές στο τοπωνυμικό υλικό της Ροδόπης, με αφορμή σχετικό βιβλίο του Τ. 
Κελεσίδη, που παρουσιάζεται κριτικά. 
 

240. «Ο Παναγιώτης Μυλωνάς και η ελληνική παράδοση», Ο Χρόνος 
10887 (20 Φεβρουαρίου 2004), σ. 6. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το έργο του Παναγιώτη Μυλωνά σχετικά με την ελληνική 
παραδοσιακή μουσική και το λαϊκό χορό, και διατυπώνονται σχετικές κριτικές 
παρατηρήσεις. 
 
Αναδημοσίευση: aegaio.blogspot.com.  
 

241. «Το παζάρι της Ξάνθης», Ο Χρόνος 10889 (25 Φεβρουαρίου 2004), 
σ. 12. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο παζάρι της Ξάνθης, τη μορφή και τις λαογραφικές συνισταμένες 
του, στα πλαίσια της σύγχρονης και αστικής λαογραφίας. 
 
Αναφορές: Γ. Χ. Κούζας, «Η αντίσταση της τοπικής ταυτότητας στην πόλη. Η υπαίθρια αγορά των 
Ναξιωτών στου Ψυρρή», Ναξιακά. Επετηρίδα Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων 1 (2011), σ. 134 σημ. 
65. Γ. Χ. Κούζας, «Αστική Λαογραφία: θεωρητικές διασταυρώσεις - ιστορική διαδρομή - θεματολογία. 
Από τη μελέτη των ‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην έρευνα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων», 
στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία : Ιστορικά, θεωρητικά, 
μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σ. 144 σημ. 257. Γ. Κούζας, «Ο κόσμος της λαϊκής αγοράς: 
Προς μια κοινωνική ανάγνωση των λειτουργιών και των προεκτάσεων των σύγχρονων υπαίθριων 
αγορών», Λαογραφία 42 (2010-2012). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 100 χρόνια Ελληνικής 
Λαογραφίας 1909-2009 (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13 Μαρτίου 2009) – Πρακτικά Ημερίδας «Η έρευνα 
των λαϊκών διηγήσεων στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο», σ. 507 σημ. 7α. Γ. Κούζας, «Η αντίσταση της 
τοπικής ταυτότητας στον αστικό χώρο. Η υπαίθρια αγορά των Ναξιωτών στου Ψυρρή (2007-2008)», στον 
τόμο Ιω. Προμπονάς – Στ. Ψαρράς (επιμ.), Πρακτικά Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου «Η Νάξος δια μέσου 
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των αιώνων» (Κωμιακή 4-7 Σεπτεμβρίου 2008). Αθήνα 2013, εκδ. Δήμος Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων, σ. 757 σημ. 65.  
 

242. «Περιήγηση στους πομακικούς οικισμούς», Αντιφωνητής 140 (1 
Μαρτίου 2004), σ. 5. 

 
Περίληψη: Μνεία των εγκαταστάσεων, του πολιτισμού και των εθίμων  των Πομάκων της 
Ελλάδας, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, με αφορμή την παρουσίαση σχετικού βιβλίου του 
Νίκου Κόκκα. 
 

243. «Η αναγέννηση του μοναχισμού στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 3425 
(29 Μαρτίου 2004), σ. 1, 8. 

 
Περίληψη: Αναφορά στις σαμιακές μονές και στο έργο της αναστήλωσης και της 
αναγέννησής τους, που έχει αναλάβει ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 31 σημ. 63. 
 

244. «Η ευθύνη του ποιμνίου», Ο Χρόνος 10935 (3 Μαΐου 2004), σ. 8. 
 
Περίληψη: Αναφορά στη διαμάχη μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου για το ζήτημα των «Νέων Χωρών» και σχετικές σκέψεις. 
 

245. «Δικαιοσύνην μάθετε», Ο Χρόνος 10938 (6 Μαΐου 2004), σ. 4. 
 
Περίληψη: Αναφορά στη διαμάχη μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου για το ζήτημα των «Νέων Χωρών» και σχετικές σκέψεις. 
 

246. «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί», Ο Χρόνος 10940 (10 Μαΐου 2004), σ. 
12. 

 
Περίληψη: Αναφορά στη διαμάχη μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου για το ζήτημα των «Νέων Χωρών» και σχετικές σκέψεις. 
 

247. «Η ανάδειξη των μνημείων της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3430 (10 
Μαΐου 2004), σ. 1. 

 
Περίληψη: Προτάσεις για τη μελέτη, αξιοποίηση και ανάδειξη των μνημείων της Σάμου, 
ιδιαίτερα μάλιστα των μεταβυζαντινών και νεότερων, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών. 
 

248. «Και επί γης ειρήνη», Ο Χρόνος 10966 (18 Ιουνίου 2004), σ. 6. 
 
Περίληψη: Αναφορά στη διαμάχη μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου για το ζήτημα των «Νέων Χωρών» και σχετικές σκέψεις. 
 

249. «Ένα βιβλίο για τα Κοντέικα, την ιστορία και τη λαογραφία τους», 
Τα Κοντέικα 65 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 1. 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση του βιβλίου του Παρ. Βουδούρη για το χωριό της Σάμου 
Κοντέϊκα, την ιστορία και τον πολιτισμό του. 
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250. «Η ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων της Σάμου», Σαμιακόν 

Βήμα 3442 (2 Αυγούστου 2004), σ. 1, 3. 
 
Περίληψη: Προτάσεις για τη συστηματική μελέτη και ανάδειξη των θρησκευτικών 
μνημείων του νησιού, στα πλαίσια των σαμιακών σπουδών, αλλά και του θρησκευτικού 
τουρισμού. 
 
Αναφορές: Παν. Τζουμέρκας, «Η εξέλιξη του μοναχισμού στη Σάμο από την ένωση με το ελληνικό 
κράτος ως τις μέρες μας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 31 σημ. 63. 
 

251. «Η λειτουργία της μνήμης στο έργο του Νίκου Νόου», Χαραυγή 
459 (14 Αυγούστου 2004), σ. 15. 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση του αφηγηματικού και αυτοβιογραφικού έργου του Σαμίου 
φωτογράφου, λογίου και οικολόγου Ν. Νόου. 
 

252. «Η λαογραφική αξία των χρονογραφημάτων του Διαμαντή Δ. 
Ρήνα», Σαμιακή 2012 (26 Ιουλίου 2004), σ. 3. 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση του πεζογραφικού έργου του Διαμαντή Ρήνα, από τον 
Μαραθόκαμπο της Σάμου, ιδιαίτερα δε της λαογραφικής σημασίας του. 
 

253. «Η καλλιτεχνική αποτύπωση της σαμιακής φύσης», Σαμιακή 2014 
(23 Αυγούστου 2004), σ. 3. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται εδώ ένα καλλιτεχνικό φωτογραφικό λεύκωμα του Τηλαύγη 
Δημητρίου, με σαμιακά τοπία. 
 

254. «Η πρόοδος και η εξέλιξη της λαογραφίας», Η Καθημερινή (26 
Οκτωβρίου 2004), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και προόδους στο χώρο της 
λαογραφίας, με αφορμή σχετικές εκδόσεις. 
 

255. «Λαογραφικά της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη», Ο 
Χρόνος 11069 (11 Νοεμβρίου 2004), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της μουσουλμανικής 
μειονότητας της Θράκης, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

256. «Αυτοβιογραφικές προσεγγίσεις στη συλλογική ιστορική μνήμη», 
Χαραυγή 471 (6 Νοεμβρίου 2004), σ. 15. 

 
Περίληψη: Παρατηρήσεις με αφορμή την έκδοση αυτοβιογραφικών αφηγήσεων των 
πρωταγωνιστών της εθνικής αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου στη Σάμο, από τις 
εκδόσεις «Υπερόριος». 
 

257. «Πρόσφατες σαμιακές εκδόσεις», Σαμιακόν Βήμα 3454 (8 
Νοεμβρίου 2004), σ. 1. 
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Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

258. «Νέες λαογραφικές καταγραφές», Σαμιακή 2025 (8 Νοεμβρίου 
2004), σ. 8. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην λαογραφία 
του νησιού. 
 

259. «Η σημασία μιας επιστροφής», Ο Χρόνος 11088 (8 Δεκεμβρίου 
2004), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην επιστροφή των ιερών λειψάνων των αγίων Ιωάννη του 
Χρυσοστόμου και Γρηγορίου του Θεολόγου από το Βατικανό στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
και στην ιδιαίτερη σημασία της για την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. 
 

260. «Θρακικά Δωδεκαήμερα», Ο Χρόνος 11095 (17 Δεκεμβρίου 2004), 
σ. 8. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες δωδεκαημερίτικες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της 
Θράκης, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

261. «Ελληνικά Χριστούγεννα», Ο Χρόνος 11096 (20 Δεκεμβρίου 2004), 
σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες και παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες μορφές του 
ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

262. «Φώτα θρακιώτικα», Η Πατρίδα 7151 (5 Ιανουαρίου 2005), σ. 3. 
 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες εθιμικές μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, τις 
ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

263. «Παραδοσιακή Πρωτοχρονιά στη Σάμο», Χαραυγή 479 (31 
Δεκεμβρίου 2004), σ. 1, 11. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες πρωτοχρονιάτικες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της 
Σάμου, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

264. «Σαμιακή προσωπογραφία», Σαμιακόν Βήμα 3461 (27 Δεκεμβρίου 
2004), σ. 3. 

 
Περίληψη: Περιγραφή των βασικών αρχών και των περιεχομένων μιας σαμιακής 
προσωπογραφίας, η οποία πρέπει να συνταχθεί και να δημοσιευθεί, στα πλαίσια των 
σαμιακών σπουδών. 
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265. «Δικαστικές περιπέτειες της λαϊκής μας παράδοσης», Ο Χρόνος 
11116 (19 Ιανουαρίου 2005), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στη ση εναντίον της Δόμνας Σαμίου, με αφορμή την έκδοση ψηφιακού 
δίσκου με άσεμνα τραγούδια της Αποκριάς, και λαογραφική θεώρηση του ζητήματος της 
ελληνικής λαϊκής βωμολοχικής παράδοσης. 
 

266. «Ανταπάντηση για το βιβλίο Ιπποκράτης Ζαΐμης», Χαραυγή 484 
(12 Φεβρουαρίου 2005), σ. 2. 

 
Περίληψη: Παρατηρήσεις με αφορμή την έκδοση αυτοβιογραφικών αφηγήσεων του 
πρωταγωνιστή της εθνικής αντίστασης στη Σάμο Ιπποκράτη Ζαΐμη, από τη σύζυγό του 
Θάλεια Ζαϊμη και κριτική για την μέθοδο που ακολουθήθηκε.  
 

267. «Συγγραφικά μαγειρέματα», Χαραυγή 483 (5 Φεβρουαρίου 2005), 
σ. 1, 11. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

268. «Ο πολιτισμός της ποιμενικής Ελλάδας», Η Καθημερινή (8 
Μαρτίου 2005), σ. 12. 

 
Περίληψη: Αναφορά στον ελληνικό λαϊκο ποιμενικό πολιτισμό, με αφορμή σχετικό βιβλίο 
του Μάρκου Γκιόλια, που αναφέρεται στο ζήτημα. 
 
Αναφορές: Μετ. Μανικάρου, «Εργογραφία-Βιβλιογραφία Μάρκου Γκιόλια», Πρακτικά Ημερίδας 
«Πνευματικές προσεγγίσεις. Η περίπτωση Μάρκου Γκιόλια». Αθήνα 2009, σ. 141 αρ. ΣΤ 97. Μαρ. 
Παναγιωτοπούλου, «Ο Μάρκος Γκιόλιας ιστορικός της Ευρυτανίας», Πρακτικά Ημερίδας 
«Πνευματικές προσεγγίσεις. Η περίπτωση Μάρκου Γκιόλια». Αθήνα 2009, σ. 68 σημ. 7. 
 

269. «Λαϊκά παραμύθια της Θράκης», Ο Χρόνος 11175 (14 Απριλίου 
2005), σ. 10. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην έκδοση λαϊκών παραμυθιών της Θράκης, τη σημασία και το 
περιεχόμενό τους, αλλά και την αξία τους για τη μελέτη του ελληνικού έντεχνου λαϊκού 
λόγου, γενικότερα. 
 
Αναφορές: Κωνστ. Παπασταϊκούδη, Λαϊκά παραμύθια της Ανατολικής Ρωμυλίας (Καβακλή, Μικρό και 
Μεγάλο Μοναστήρι). Θεσσαλονίκη 2018, σ. 269. 
 

270. «Οι τρεις στρατιωτικοί άγιοι της Σάμου και η σαμιακή 
αγιολογία», Σαμιακόν Βήμα 3475 (11 Απριλίου 2005), σ. 1, 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους στρατιωτικούς αγίους Γρηγόριο, Λέοντα και Θεόδωρο, του 4ου 
αι., τα αγιολογικά τους κείμενα και τη σχέση τους με τη Σάμο και την Κεφαλληνία, η οποία 
βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής αγιογραφικής συζήτησης. 
 

271. «Τα αβγά του Πάσχα», Χαραυγή 495 (7 Μαΐου 2005), σ. 6. 
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Περίληψη: Εξετάζεται το θέμα των βαμμένων αβγών του Πάσχα, τόσο στην ελληνική όσο 
και στις παραδόσεις άλλων λαών, τη σημασία και την εθιμική τους χρήση. 
 

272. «Πασχαλινές κάρτες», Σαμιακή 2049 (9 Μαΐου 2005), σ. 3. 
 
Περίληψη: Εξετάζονται οι πασχαλινές κάρτες και η διακόσμηση, η σημασία, η εθιμική και 
κοινωνική τους χρήση, στα πλαίσια των ελληνικών εθίμων του Πάσχα. 
 

273. «Πασχαλινά λαογραφικά», Σαμιακόν Βήμα 3478 (9 Μαΐου 2005), σ. 
1, 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες και παραδοσιακές πασχαλινές μορφές του λαϊκού 
πολιτισμού της Σάμου, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

274. «Παραμύθια από το Αιγαίο», Η Καθημερινή 25992 (31 Μαΐου 
2005), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στα παραμύθια των νησιών του Αιγαίου, τους παραμυθάδες, τα μοτίβα 
και τη λειτουργικότητά τους, με βάση την παρουσίαση σχετικού βιβλίου της Μαριάνθης 
Καπλάνογλου. 
 

275. «Ψαλτικά», Σαμιακόν Βήμα 3481 (30 Μαΐου 2005), σ. 3. 
 
Περίληψη: Επισημαίνονται ορισμένα χαρακτηριστικά της ψαλτικής τέχνης με βάση τις 
ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. 
 

276. «Η σημειολογία μιας εμφάνισης», Ο Χρόνος 11217 (14 Ιουνίου 
2005), σ. 4. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι σημειολογικές παράμετροι της εμφάνισης των γυναικών στον 
παραδοσιακό πολιτισμό της Θράκης, καθώς και η κοινωνιολογία της ενδυμασίας τους. 
 

277. «Οι κώδικες της μονής Τιμίου Σταυρού Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 
3482 (6 Ιουνίου 2005), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους χειρόγραφους κώδικες της μονής Τιμίου Σταυρού Σάμου, τη 
μελέτη και τη σχολιασμένη έκδοσή τους. 
 

278. «Μελέτη για τα παραδοσιακά επαγγέλματα του Αιγαίου», Η 
Καθημερινή 26061 (23 Αυγούστου 2005), σ. 12. 

 
Περίληψη: Αναφορά στα παραδοσιακά επαγγέλματα των κατοίκων του Αιγαίου, με βάση 
σχετικό βιβλίο της Κατερίνας Κορρέ-Ζωγράφου και της Εύης Ολυμπίτου. 
 

279. «Εικόνες της Σάμου», Χαραυγή 506 (23 Ιουλίου 2005), σ. 7, 8, 9. 
 
Περίληψη: Προτάσεις για τη συγκέντρωση, τη μελέτη, την έκθεση, τη συντήρης και την 
ανάδειξη των φορητών εικόνων που υπάρχουν στους ναούς και στις μονές του νησιού. 
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280. «Άνεμος αναδημιουργίας», Σαμιακόν Βήμα 3488 (18 Ιουλίου 2005), 
σ. 1, 8 [= Mεταμόρφωσις 10:114 (Οκτώβριος 2005), σ. 129-130]. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο έργο του Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας Ευσεβίου, και στην 
προσπάθειά του για αναγέννηση της τοπικής Εκκλησίας, σε όλα τα επίπεδα, για την ανάδειξη 
των εκκλησιαστικών μνημείων και την αναζωπύρωση του μοναχισμού στο νησί. 
 

281. «Τέχνη και θρησκευτική συνείδηση», Σαμιακόν Βήμα 3484 (20 
Ιουνίου 2005), σ. 3. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το ζήτημα των ορίων της ελευθερίας της τέχνης, και των 
περιορισμών που αυτή πρέπει να υφίσταται όταν παραβιάζει την θρησκευτική ελευθερία των 
υπολοίπων ανθρώπων, προσβάλοντας τα ιερά σύμβολα κάθε θρησκείας. 
 

282. «Το αρχιτεκτονικό έργο του Κωνσταντίνου Σπ. Παπαϊωάννου και 
η Σάμος», Σαμιακή 2062 (8 Αυγούστου 2005), σ. 11. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο αρχιτεκτονικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο του καθηγητή του 
ΕΜΠ Κων. Παπαϊωάννου σχετικά με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την 
εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Σάμου. 
 

283. «Η Παναγία στην παραδοσιακή θρησκευτικότητα των Σαμίων», 
Σαμιακόν Βήμα 3491 (8 Αυγούστου 2005), σ. 1, 3. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται η λαϊκή λατρεία και οι μορφές της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς που σχετίζονται με την Παναγία, στη λαϊκή θρησκευτικότητα των κατοίκων 
της Σάμου. 
 

284. «Σαμιακές παραδόσεις για την Παναγία», Χαραυγή 508 (6 
Αυγούστου 2005), σ. 10. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι δημώδεις παραδόσεις και οι μορφές της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με την Παναγία, στον παραδοσιακό πολιτισμό 
των κατοίκων της Σάμου. 
 

285. «Η αυτοβιογραφική διήγηση του Μιχάλη Μητσού», Χαραυγή 512 
(17 Σεπτεμβρίου 2005), σ. 8. 

 
Περίληψη: Παρατηρήσεις με αφορμή την έκδοση αυτοβιογραφικών αφηγήσεων των 
πρωταγωνιστών της εθνικής αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου στη Σάμο, από τις 
εκδόσεις «Υπερόριος». 
 

286. «Ο ποιητής Κώστας Καραθανάσης», Σαμιακή 2066 (19 
Σεπτεμβρίου 2005), σ. 14. 2067 (26 Σεπτεμβρίου 2005), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στη ζωή, τη δράση και το ποιητικό έργο του Κώστα Καραθανάση, από 
τον Παγώνδα της Σάμου, με αφορμή μεταθανάτια έκδοση ποιημάτων του. 
 

287. «Η περιοδεία του πατριάρχη», Ο Χρόνος 10210 (8 Μαΐου 2001), σ. 
4. 
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Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση 
προς τις επαφές της με την Εκκλησία της Ελλάδος και τα συναφή προβλήματα. 
 

288. «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος», Ο Χρόνος 10212 
(10 Μαΐου 2001), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο έργο, στην προσωπικότητα και στις οικουμενικές δράσεις της 
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, με την διεθνή απήχηση και το 
ανάλογο κύρος. 
 

289. «Ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Ο Χρόνος 10943 (13 
Μαΐου 2004), σ. 6. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

290. «Η εθνική δράση του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Ο Χρόνος 
10944 (17 Μαΐου 2004), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση 
προς τις επαφές της με την Εκκλησία της Ελλάδος και τα συναφή προβλήματα. 
 

291. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το όραμα του Γένους», Ο 
Χρόνος 11078 (24 Νοεμβρίου 2004), σ. 6. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση 
προς τις επαφές της με την Εκκλησία της Ελλάδος και τα συναφή προβλήματα. 
 

292. «Σταυροπήγια», Ο Χρόνος 11079 (26 Νοεμβρίου 2004), σ. 5. 
 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση 
προς τις επαφές της με την Εκκλησία της Ελλάδος και τα συναφή προβλήματα. 
 

293. «Για την Θεολογική Σχολή της Χάλκης», Ο Χρόνος 11085 (3 
Δεκεμβρίου 2004), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

294. «Η οικουμενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως», Ο 
Χρόνος 11090 (10 Δεκεμβρίου 2004), σ. 6. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση 
προς τις επαφές της με την Εκκλησία της Ελλάδος και τα συναφή προβλήματα. 
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295. «Κρίσεως λύσις. Υπάρχει πάντα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
σκέπη, κραταίωμα και κρηπίδα άφθαρτη», Ο Χρόνος 11165 (31 Μαρτίου 
2005), σ. 7. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση 
προς τις επαφές της με την Εκκλησία της Ελλάδος και τα συναφή προβλήματα. 
 

296. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η ελλαδική πραγματικότητα», 
Ο Χρόνος 11169 (6 Απριλίου 2005), σ. 6. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση 
προς τις επαφές της με την Εκκλησία της Ελλάδος και τα συναφή προβλήματα. 
 

297. «Η εθναρχική παράδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Ο 
Χρόνος 11170 (7 Απριλίου 2005), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

298. «Ο Ιάκωβος Κουκούζης (1911-2005) αρχιεπίσκοπος πρ. Βορείου 
και Νοτίου Αμερικής και η εθναρχική πολιτική του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου», Ο Χρόνος 11173 (12 Απριλίου 2005), σ. 6. 

 
Περίληψη: Συστηματική ανάλυση του Αρχιεπεισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής 
Ιακώβου, στα πλαίσια της γενικότερης δράσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην 
ελληνική διασπορά. 
 

299. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι εκκλησιαστικές κρίσεις», Ο 
Χρόνος 11199 (19 Μαΐου 2005), σ. 9. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

300. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι μελέτες του καθηγητή 
Βασιλείου Σταυρίδη», Ανατολή 21-22 (Μάιος-Ιούνιος 2005), σ. 22-23. 

 
Περίληψη: Γίνεται συστηματική κριτική παρουσίαση ορισμένων μελετών του καθηγητή της 
Σχολής της Χάλκης Βασιλ. Σταυρίδη που αφορούν τον Οικουμενικό Θρόνο και την ιστορία 
του. 
 

301. «Τουρκικές διεκδικήσεις εναντίον του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου», Ο Χρόνος 11261 (24 Αυγούστου 2005), σ. 1, 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

302. «Επιβουλές εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Σαμιακόν 
Βήμα 3492 (29 Αυγούστου 2005), σ. 1, 3. 
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Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

303. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η παγκόσμια οικολογική 
συνείδηση», Ο Χρόνος 11273 (9 Σεπτεμβρίου 2005), σ. 6. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

304. «Λογοτεχνική μετάπλαση της ιστορικής συγκυρίας», Σαμιακή 
2068 (3 Οκτωβρίου 2005), σ. 14. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

305. «Τα ταφικά μνημεία της Κωνσταντινούπολης», Η Καθημερινή 
26115 (25 Οκτωβρίου 2005), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο ορθόδοξο τμήμα του κοιμητηρίου του Σισλί, στην 
Κωνσταντινούπολη, και στη σημασία της μελέτης του για την πολίτικη Ρωμηοσύνη, με 
αφορμή σχετικό βιβλίο του Γ. Παπάζογλου. 
 

306. «Η δεκαετής επισκοπική ποιμαντορία του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου (1995-2005)», Η Φωνή των 
Καρλοβασιτών Αττικής 82 (Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 1. 

 
Περίληψη: Αναφορά στα δέκα χρόνια ποιμαντορίας του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας 
Ευσεβίου, και στο σημαντικό αναγεννητικό έργο που επιτελέστηκε κατά το διάστημα αυτό. 
 

307. «Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και ο κόσμος της Αφρικής», Ο 
Χρόνος (2 Νοεμβρίου 2005), σ. 7. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

308. «Τα δίκαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Σαμιακή 2072 (31 
Οκτωβρίου 2005), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

309. «Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας», Σαμιακόν Βήμα 3501 (31 
Οκτωβρίου 2005), σ. 1, 8 [= Ιεροψαλτικά Νέα 328 (Σεπτέμβριος-
Οκτώβριος 2005), σ. 1]. 

 



 798 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις σύγχρονές μας σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και της 
Ελληνικής Πολιτείας, με βάση τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με δραστηριότητες του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου Α΄. 
 

310. «Ο λόγος της Εκκλησίας», Σαμιακόν Βήμα 3504 (21 Νοεμβρίου 
2005), σ. 1, 2. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις σύγχρονές μας σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και της 
Ελληνικής Πολιτείας, με βάση ομιλίες και κηρύγματα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
Χριστοδούλου Α΄. 
 

311. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι Γκρίζοι Λύκοι», Σαμιακόν 
Βήμα 3502 (7 Νοεμβρίου 2005), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

312. «Ο διεθνής ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Σαμιακή 2075 
(21 Νοεμβρίου 2005), σ. 13. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

313. «Η σύγχρονη παρουσία της Εκκλησίας», Σαμιακή 2076 (28 
Νοεμβρίου 2005), σ. 4. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις σύγχρονές μας σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και της 
Ελληνικής Πολιτείας, με βάση τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με δραστηριότητες του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου Α΄. 
 

314. «Θρησκευτικά μνημεία στο νομό της Ξάνθης», Η Καθημερινή 
26161 (20 Δεκεμβρίου 2005), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στα χριστιανικά, μουσουλμανικά και εβραϊκά μνημεία του νομού 
Ξάνθης, με αφορμή την κριτική παρουσίαση σχετικού βιβλίου του Γ. Τσιγάρα. 
 

315. «Ορθόδοξη ταυτότητα», Εφημέριος 54: 10 (Νοέμβριος 2005), σ. 4-
5. 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις σύγχρονές μας σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και της 
Ελληνικής Πολιτείας, με βάση το ζήτημα της αναγραφής του θρησκεύματος στις 
αστυνομικές ταυτότητες και τις θέσεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου Α΄. 
 

316. «Τα Χριστούγεννα στους Ρωμιούς της Πόλης», Ο Χρόνος 11346 (24 
Δεκεμβρίου 2005), σ. 8. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες και παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες μορφές του 
λαϊκού πολιτισμού της Ρωμιοσύνης της Κωνσταντινούπολης, τις ιστορικές ρίζες και τις 
φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
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317. «Θρησκευτικός αποχρωματισμός», Εφημέριος 54: 11 (Δεκέμβριος 
2005), σ. 4-5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην προσπάθεια θρησκευτικού αποχρωματισμού της ελληνικής 
κοινωνίας, και στις σχετικές ενέργειες της Πολιτείας. 
 

318. «Ο Άγιος Βασίλειος και η ελληνική παράδοση», Ο Χρόνος 11351 (2 
Ιανουαρίου 2006), σ. 5. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται λαϊκά θρησκευτικά έθιμα και παραδόσεις που αφορούν τον άγιο 
Βασίλειο, και η διαφορά των ελληνικών εθίμων από τις ξενόφερτες παραστάσεις του αγίου, 
που αποτελούν προϊόν διαφημιστικής προβολής εμπορικών προϊόντων. 
 

319.  «Φαναριώτικα Θεοφάνεια», Ο Χρόνος 11355 (9 Ιανουαρίου 2006), 
σ. 3.   

 
Περίληψη: Αναφορά σε παραδοσιακές μορφές του εορτασμού των Θεοφανείων στο Φανάρι 
της Κωνσταντινούπολης. 
 

320. «Χριστουγεννιάτικες κάρτες», Σαμιακόν Βήμα 3508 (19 
Δεκεμβρίου 2005), σ. 3. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι κάρτες των Χριστουγέννων, τα σύμβολα, η μορφή, η 
διακόσμηση και η εθιμική και κοινωνική χρήση τους από τον ελληνικό λαό. 
 

321. «Γονιμικό Δωδεκαήμερο», Σαμιακή 2080 (26 Δεκεμβρίου 2005), σ. 
5. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες και παλαιότερες δωδεκαημερίτικες μορφές του λαϊκού 
πολιτισμού της Σάμου, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

322. «Χριστός γεννάται δοξάσατε», Χαραυγή 526 (24 Δεκεμβρίου 2005), 
σ. 11.  

 
Περίληψη: Αναφορά σε παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες μορφές του  ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

323. «Η ιεραποστολική παράδοση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας», 
Διακονία 40 (2005), σ. 65-66. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

324. «Επιθέσεις εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Σαμιακή 
2083 (23 Ιανουαρίου 2006), σ. 15. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
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325. «Τουρκικές παραχαράξεις της παράδοσης του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου», Σαμιακή 2082 (16 Ιανουαρίου 2006), σ. 15.  

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

326. «Η δράση και το έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας», Η 
Πατρίδα 7427 (22 Φεβρουαρίου 2006), σ. 2. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

327. «Κοινά λαογραφικά στοιχεία Θράκης, νησιών του Αιγαίου και 
Κύπρου», Ο Χρόνος 11387 (22 Φεβρουαρίου 2006), σ. 13. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε παλαιότερες και σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της 
Θράκης, των νησιών του Αιγαίου και της Κύπρου, τις ιστορικές ρίζες και τις 
φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

328. «Η καύση των νεκρών», Εφημέριος 54: 1 (Ιανουάριος 2006), σ. 4-5. 
 
Περίληψη: Αναφορά στις προτάσεις της Πολιτείας για καθιέρωση της καύσης ως τρόπου 
διαχείρισης του νεκρού σώματος, υπό το πρίσμα των ορθόδοξων χριστιανικών θέσεων για το 
ζήτημα. 
 
Αναφορές: Αθ. Π. Παπαδόπουλος, Οι λαϊκές περί θανάτου δοξασίες και τα ταφικά έθιμα των Ελλήνων 
από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη 2007, σ. 399. 
 

329. «Ιστορικά της Ηγεμονικής Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3515 (13 
Φεβρουαρίου 2006), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία της Ηγεμονίας της Σάμου (1834-1912), με αφορμή την 
παρουσίαση της έκδοσης σχετικού βιβλίου του Ιωάννη Βακιρτζή. 
 

330. «Θεοφάνεια και Γκρίζοι Λύκοι στη Σμύρνη», Σαμιακή 2088 (27 
Φεβρουαρίου 2006), σ. 11. 

 
Περίληψη: Αναφορά στον χριστιανικό εορτασμό των Θεοφανείων στη Σμύρνη, από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, και στις σχετικές αντιδράσεις της οργάνωσης «Γκρίζοι Λύκοι». 
 

331. «Η μονή της Ζωοδόχου Πηγής Σάμου», Σαμιακή 2091 (20 Μαρτίου 
2006), σ. 11. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται η διαχρονική ιστορία, η παρούσα κατάσταση και η προσφορά 
στην Ορθοδοξία και το Γένος της μονής, αλλά και η πρόσφατη ανακαίνιση και πνευματική 
αναγέννησή της. 
 

332. «Εποχή αγίων και θαυμάτων», Ο Χρόνος 11413 (31 Μαρτίου 2006), 
σ. 4. 
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Περίληψη: Αναφορά στις περιπτώσεις νεοφανών αγίων, με παράδειγμα τον ιερομόναχο 
Βησσαρίωνα της μονής Αγάθωνος. 
 

333. «Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και ο Οικουμενικός Ελληνισμός», 
Η Πατρίδα 7453 (31 Μαρτίου 2006), σ. 2. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

334. «Νέα μουσική προσφορά», Σαμιακόν Βήμα 3519 (13 Μαρτίου 
2006), σ. 3 – 3520 (20 Μαρτίου 2006), σ. 3. 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση δίσκου ψηφιακής εγγραφής με παραδοσιακή μουσική της 
Σάμου, με αναφορά και στην ιστορία των μουσικών καταγραφών της λαϊκής παράδοσης του 
νησιού. 
 

335. «Τα εγκαίνια του νέου Πατριαρχικού Μεγάρου του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας», Ο Χρόνος 11416 (5 Απριλίου 2006), σ. 4. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

336. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Ελληνισμός», Η Πατρίδα 
7457 (6 Απριλίου 2006), σ. 11. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

337. «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του καθολικού της μονής της Πάτμου και 
η μελέτη του», Σαμιακή 2093 (3 Απριλίου 2006), σ. 14. 

 
Περίληψη: Περιγράφεται και παρουσιάζεται το ξυλόγλυπτο τέμπλο του καθολικού της 
μονής αγίου Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου, με αφορμή την παρουσίαση σχετικής μελέτης του 
Καθηγουμένου και Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου, ιερομονάχου Αντίπα Νικηταρά. 
 

338. «Ελληνικό Πάσχα», Ο Χρόνος 11428 (21 Απριλίου 2006), σ. 26. 
 
Περίληψη: Αναφορά στα ελληνικά πασχαλινά έθιμα, τις ρίζες, τη σημασία και την 
λειτουργικότητά τους, με παραδείγματα από διάφορες ελληνικές περιοχές. 
 

339. «Πάσχα του Ελληνισμού», Σαμιακή 2095 (17 Απριλίου 2006), σ. 14. 
 
Περίληψη: Αναφορά στα ελληνικά πασχαλινά έθιμα, τις ρίζες, τη σημασία και την 
λειτουργικότητά τους, με παραδείγματα από διάφορες ελληνικές περιοχές. 
 

340. «Το πατριαρχικό όραμα για την Αφρική», Χαραυγή 540 (15 
Απριλίου 2006), σ. 15. 
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Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

341. «Η Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3526 
(8 Μαΐου 2006), σ. 3. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται η διαχρονική ιστορία, η παρούσα κατάσταση και η προσφορά 
στην Ορθοδοξία και το Γένος της μονής, αλλά και η πρόσφατη ανακαίνιση και πνευματική 
αναγέννησή της. 
 

342. «Στη ροή των σαμιακών εκδόσεων», Χαραυγή 542 (6 Μαΐου 2006), 
σ. 15. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

343. «Η συγκρότηση της ενοριακής ζωής», Εφημέριος 54: 4 (Απρίλιος 
2006), σ. 4-5. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη διάρθρωση και οργάνωση του 
ενοριακού έργου, αλλά και τη σημασία των ενοριών για την εκδήλωση της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 
 

344. «Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις Μητροπόλεις 
της Β. Ελλάδος και των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου», Παμμακάριστος 
9 (2006), σ. 38. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

345. «Οφειλόμενη τιμή», Η Πατρίδα 7492 (27 Μαΐου 2006), σ. 11. 
 
Περίληψη: Αναφορές στο έργο Κομοτηναίων λογοτεχνών και λογίων, το έργο των οποίων 
είναι σημαντικό για τη θρακική λογιοσύνη γενικότερα. 
 

346. «Σαμιακές επιδόσεις στην ιεροψαλτική μας παράδοση», Σαμιακή 
2097 (8 Μαΐου 2006), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιεροψαλτική παράδοση της Σάμου, τις μορφές της και τα στοιχεία 
της, με αφορμή την παρουσίαση δίσκου ψηφιακής εγγραφής του Ευγενίου Χαρδαβέλλα. 
 

347. «Σαμιακές εκδόσεις», Σαμιακόν Βήμα 3528 (22 Μαΐου 2006), σ. 3. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
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348. «Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Λαογραφίας», Καρπαθιακή 661 (Μάϊος 
2006), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, την διοργάνωση, τις εργασίες, τα περιεχόμενα, τους 
ομιλητές και τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 146 σημ. 30. 
 

349. «Προσκύνημα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο», Σαμιακή 2102 (10 
Ιουνίου 2006), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

350. «Στα μονοπάτια της ποίησης», Σαμιακή 2103 (19 Ιουνίου 2006), σ. 
14. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

351. «Φίλοι και εχθροί της Εκκλησίας», Εφημέριος 54: 6 (Ιούνιος 2006), 
σ. 4-5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο σύγχρονο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος, και στα προβλήματα 
που ανακύπτουν στις σχέσεις της με την Ελληνική Πολιτεία και τους πολιτικούς. 
 

352. «Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ως Οικουμενικό 
Πατριαρχείο», Σαμιακή 2105 (3 Ιουλίου 2006), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

353. «Ετερότητα, λαϊκή σάτιρα και γέλιο», Η Καθημερινή 26337 (25 
Ιουλίου 2006), σ. 12. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκωπτικούς αλληλοσατιρισμούς και τα νεοελληνικά λαϊκά 
ακληρήματα, με αφορμή σχετικό βιβλίο του Μ. Γ. Σέργη. 
 

354. «Βιβλιογραφικά και ιστορικά της Κομοτηνής», Ο Χρόνος 11494 
(27 Ιουλίου 2006), σ. 6. 

 
Περίληψη: Παρουσίαση ιστορικών εκδόσεων που αφορούν την Κομοτηνή, και ιδίως των 
βιβλίων του Ζαφ. Μέκου. 
 

355. «Το Καρλόβασι στη σύγχρονη πεζογραφία μας», Χαραυγή 556 (12 
Αυγούστου 2006), σ. 8. 
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Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές λογοτεχνικές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν 
τη σχετική σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην 
ιστορία και τον πολιτισμό του Καρλοβάσου της Σάμου. 
 

356. «Μια ιστορική επίσκεψη», Σαμιακή 2109 (31 Ιουλίου 2006), σ. 14. 
 
Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα και γεγονότα σχετικά με την επίσημη επίσκεψη της 
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου, τον 
Αύγουστο του 2006, και η σημασία της για την εκκλησιαστική ζωή του νησιού. 
 

357. «Αγιολογικά απαντήματα», Σαμιακόν Βήμα 3538 (31 Ιουλίου 
2006), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους στρατιωτικούς αγίους Γρηγόριο, Λέοντα και Θεόδωρο, του 4ου 
αι., τα αγιολογικά τους κείμενα και τη σχέση τους με τη Σάμο και την Κεφαλληνία, η οποία 
βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής αγιογραφικής συζήτησης. 
 

358. «Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στους αγώνες του 
Γένους», Σαμιακή 2106 (10 Ιουλίου 2006), σ. 14. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στους αγώνες για την 
επιβίωση και την διατήρηση της ταυτότητας του Γένους μας, διαχρονικά. 
 

359. «Οικουμενικό Πατριαρχείο και τουρκικές επιβουλές», Σαμιακή 
2108 (24 Ιουλίου 2006), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

360. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Γένος», Σαμιακή 2107 (17 
Ιουλίου 2006), σ. 14. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στους αγώνες για την 
επιβίωση και την διατήρηση της ταυτότητας του Γένους μας, διαχρονικά. 
 

361. «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 3536 
(17 Ιουλίου 2006), σ. 3. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα και γεγονότα σχετικά με την επίσημη επίσκεψη της 
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου, τον 
Αύγουστο του 2006, και η σημασία της για την εκκλησιαστική ζωή του νησιού. 
 

362. «Ιστορική επίσκεψη», Σαμιακή 2110 (7 Αυγούστου 2006), σ. 1, 3. 
 
Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα και γεγονότα σχετικά με την επίσημη επίσκεψη της 
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου, τον 
Αύγουστο του 2006, και η σημασία της για την εκκλησιαστική ζωή του νησιού. 
 

363. «Στον απόηχο της πατριαρχικής επισκέψεως», Σαμιακή 2111 (28 
Αυγούστου 2006), σ. 1, 3. 
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Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα και γεγονότα σχετικά με την επίσημη επίσκεψη της 
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου, τον 
Αύγουστο του 2006, και η σημασία της για την εκκλησιαστική ζωή του νησιού. 
 

364. «Το συνέδριο της Κωνσταντινούπολης», Ο Χρόνος 11517 (7 
Σεπτεμβρίου 2006), σ. 6. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

365. «Πολίτικη Ρωμιοσύνη», Ο Χρόνος 11521 (13 Σεπτεμβρίου 2006), σ. 
13. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

366. «Η πατριαρχική επίσκεψη στην Ιερή Μητρόπολη Σάμου και 
Ικαρίας», Χαραυγή 557 (2 Σεπτεμβρίου 2006), σ. 6. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα και γεγονότα σχετικά με την επίσημη επίσκεψη της 
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου, τον 
Αύγουστο του 2006, και η σημασία της για την εκκλησιαστική ζωή του νησιού. 
 

367. «Συντελεστές της πατριαρχικής επισκέψεως στη Σάμο», Σαμιακή 
2115 (25 Σεπτεμβρίου 2006), σ. 7. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα και γεγονότα σχετικά με την επίσημη επίσκεψη της 
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου, τον 
Αύγουστο του 2006, και η σημασία της για την εκκλησιαστική ζωή του νησιού. 
 

368. «Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία σε μια συλλογή μελετών», Η 
Καθημερινή 26390 (26 Σεπτεμβρίου 2006), σ. 14. 

 
Περίληψη: Παρουσίαση σχετικού βιβλίου του Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, και των περιεχομένων 
του κλάδου της νεωτερικής λαογραφίας. 
 

369. «Πολιτικά Αυτο-βιογραφήματα», Σαμιακή 2116 (2 Οκτωβρίου 
2006), σ. 9. 

 
Περίληψη: Παρατηρήσεις με αφορμή την έκδοση αυτοβιογραφικών αφηγήσεων των 
πρωταγωνιστών της εθνικής αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου στη Σάμο, από τις 
εκδόσεις «Υπερόριος». 
 

370. «Ο καθεδρικός ιερός ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου», Ο Χρόνος 11543 (13 Οκτωβρίου 2006), σ. 6. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται ο περικαλλής ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην 
Αλεξάνδρεια, και τα θυρανοίξιά του, μετά την εκτενή επισκευή και αποκατάστασή του που 
χρηματοδότησε το Ίδρυμα Αλ. Ωνάση. 
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371. «Πλούσιο ποιμαντικό και ιεραποστολικό έργο στο Πατριαρχείο 

Αλεξανδρείας», Ο Χρόνος 11549 (20 Οκτωβρίου 2006), σ. 4. 
 
Περόληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

372. «Επιστημονική Διημερίδα για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και 
την Οικονομία του Γένους», Ο Χρόνος 11550 (21 Οκτωβρίου 2006), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, την διοργάνωση, τις εργασίες, τα περιεχόμενα, τους 
ομιλητές και τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού. 
 

373. «Αλεξανδρινό προσκύνημα», Ο Χρόνος 11559 (3 Νοεμβρίου 2006), 
σ. 13. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

374. «Μνήμη Γιάννη Χατζηφώτη», στο Γ. Κ. Καιροφύλα – Σ. Γ. 
Φιλιππότης (εκδ.), Αθηναϊκό Ημερολόγιο 18 (2007), σ. 187-192. 

 
Περίληψη: Εκτενής αναφορά στη μορφή, τη δράση, την προσωπικότητα, το εκκλησιαστικό, 
λογοτεχνικό, δημοσιογραφικό και συγγραφικό έργο και την εν γένει προσφορά ενός 
εκπροσώπου της αλεξανδρινής λογιωσύνης. 
 
Κρίσεις: Η Καθημερινή (23 Δεκεμβρίου 2006), σ. 2 [Ελ. Μπίστικα] 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 142 σημ. 17. 
 

375. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Οικονομία του Γένους σε 
επιστημονικό συνέδριο», Σαμιακή 2120 (30 Οκτωβρίου 2006), σ. 11. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, την διοργάνωση, τις εργασίες, τα περιεχόμενα, τους 
ομιλητές και τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού. 
 

376. «Οφφικίαλοι του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας», Ο Χρόνος 11564 
(10 Νοεμβρίου 2006), σ. 13. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

377. «Μουσειολογία και τεχνολογία», Η Καθημερινή 26431 (14 
Νοεμβρίου 2006), σ. 14. 
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Περίληψη: Κριτική παρουσίαση σχετικού βιβλίου του Στυλ. Παπαδόπουλου, που 
περιλαμβάνει και πολλά λαογραφικά μελετήματα. 
 

378. «Σύγχρονες μέριμνες του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Σαμιακή 
2121 (6 Νοεμβρίου 2006), σ. 15. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στους αγώνες για την 
επιβίωση και την διατήρηση της ταυτότητας του Γένους μας, διαχρονικά, αλλά και οι 
σύγχρονες φροντίδες του, προς την ίδια κατεύθυνση. 
 

379. «Οι οφφικιάλοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Η Πατρίδα 
7607 (22 Νοεμβρίου 2006), σ. 11. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται ο θεσμός των Αρχόντων Οφφικιάλων του Οικουμενικού Θρόνου, οι 
ιστορικές ρίζες και η σύγχρονη πορεία και προσφορά του. 
 

380. «Η δεκαπενταετία της Πατριαρχείας του Οικουμενικού 
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου», Ο Χρόνος 11575 (25 Νοεμβρίου 2006), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφέρονται τα κυριότερα επιτεύγματα, τα προβλήματα αλλά και τα βασικά 
έργα της πατριαρχείας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου, και οι 
υπέρ του Γένους και της Ορθοδοξίας πρόνοιές του. 
 

381. «Η έρευνα της μοναστικής ζωής και της εκκλησιαστικής ιστορίας 
της Σάμου», Σαμιακή 2124 (27 Νοεμβρίου 2006), σ. 15. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό των μονών του νησιού. 
 

382. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Οικονομία του Γένους – 
Επιστημονική Διημερίδα (Αθήνα, 16-17 Οκτωβρίου 2006)», Εφημέριος 
55: 10 (2006), σ. 4-5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, την διοργάνωση, τις εργασίες, τα περιεχόμενα, τους 
ομιλητές και τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού. 
 

383. «Η λαογραφική μελέτη της πολυπολιτισμικής Θράκης», Ο Χρόνος 
11590 (16 Δεκεμβρίου 2006), σ. 12. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην έκδοση συλλογικού τόμου για τον λαϊκό πολιτισμό της ελληνικής 
Θράκης, που επιμελήθηκε ο γράφων, τα περιεχόμενα και το σκεπτικό της όλης 
επιστημονικής και εκδοτικής προσπάθειας. 
 

384. «Το νερό στα έθιμα του ελληνικού παραδοσιακού Δωδεκαημέρου», 
Ο Χρόνος 11597 (29 Δεκεμβρίου 2006), σ. 12. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται η συμβολική και εθιμική παρουσία του νερού στα ελληνικά 
θρησκευτικά και λατρευτικά έθιμα του Δωδεκαημέρου, κυρίως δε στις εκδηλώσεις της 
εορτής των Θεοφανίων. 
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Αναφορές: Ιω. Ρουκούδης, Τα κάλαντα του Δωδεκαημέρου: Οι ρίζες και το περιεχόμενο μιας 
τελετουργίας σε εξέλιξη. Θεσσαλονίκη 2009, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Τμήμα Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης, σ. 71. 
 

385. «Φάροι τηλαυγείς», Σαμιακή 2128 (25 Δεκεμβρίου 2006), σ. 15. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

386. «Τα δεκαπεντάχρονα της πατριαρχείας του Οικουμενικού 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου», Σαμιακή 2125 (4 Δεκεμβρίου 2006), σ. 9, 
15. 

 
Περίληψη: Αναφέρονται τα κυριότερα επιτεύγματα, τα προβλήματα αλλά και τα βασικά 
έργα της πατριαρχείας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου, και οι 
υπέρ του Γένους και της Ορθοδοξίας πρόνοιές του. 
 

387. «Η φωτιά στα ελληνικά έθιμα του Δωδεκαημέρου», Η Πατρίδα 
7636 (30-31 Δεκεμβρίου 2006), σ. 12 [=Σαμιακόν Βήμα 3560 (8 Ιανουαρίου 
2007), σ. 3] 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται η συμβολική και εθιμική παρουσία της φωτιάς στα ελληνικά 
θρησκευτικά και λατρευτικά έθιμα του Δωδεκαημέρου, κυρίως δε στις εκδηλώσεις της 
εορτής των Θεοφανείων. 
 
Αναφορές: Αρ. Δουλαβέρας, «Η φωτιά στον κύκλο του χρόνου στην παραδοσιακή κοινωνία της 
Κορινθίας του 20ού αιώνα», Δελτίο Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών 49 (2011), σ. 60 σημ. 21, σ. 80. 
Αρ. Δουλαβέρας, «Η φωτιά στον κύκλο του χρόνου της παραδοσιακής κοινωνίας της Κορινθίας», Η 
φωτιά πηγή ζωής, δύναμης και καθαρμού. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης. Αθήνα 2013, εκδ. 
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, σ. 108 σημ. 21, σ. 121. Αρ. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. 
Μελετήματα. Αθήνα 2015, σ. 287 σημ. 22, σ. 309. 
 

388. «Εκκλησιαστική υπαγωγή και πνευματική υπακοή των 
Εσφιγμενιτών μοναχών στο Άγιον Όρος», Ο Χρόνος 11605 (11 Ιανουαρίου 
2007), σ. 6. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το ζήτημα της σχισματικής αδελφότητας της μονής Εσφιγμένου, στο 
Άγιον Όρος και οι σχετικές απόψεις και δράσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την 
επάνοδο της μονής στην κανονική τάξη. 
 

389. «Η Εστία Θεολόγων Χάλκης και η δεκαπενταετία του 
Οικουμενικού Πατριάρχη», Ο Χρόνος 11610 (18 Ιανουαρίου 2007), σ. 11. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά το αφιέρωμα της Εστίας Θεολόγων Χάλκης στην επέτειο 
της δεκαπενταετίας της πατριαρχείας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου, και η σχετική εκδήλωση. 
 

390. «Ανατολή και Δύση», Εφημέριος 55: 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 4-5. 
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Περίληψη: Αναφορά στον θεολογικό διάλογο Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 
και στις σχετικές αντιδράσεις, με αφορμή την επίσκεψη στο Βατικανό του Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών Χριστοδούλου Α΄. 
 

391. «Instrumentum Studiorum», Σαμιακή 2132 (29 Ιανουαρίου 2007), 
σ. 15. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

392. «Οι καρποί του Δωδεκαημέρου», Σαμιακή 2130 (15 Ιανουαρίου 
2007), σ. 15. 

 
Περίληψη: Εξέταση της τελετουργικής χρήσης καρπών στα ελληνικά λαϊκά έθιμα του 
Δωδεκαημέρου, της σημασίας και των συμβολισμών της. 
 

393. «Δύο νέες αυτοβιογραφικές μαρτυρίες», Σαμιακόν Βήμα 3563 (29 
Ιανουαρίου 2007), σ. 3. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

394. «Πατριαρχικά δίκαια», Σαμιακή 2136 (26 Φεβρουαρίου 2007), σ. 
15. 2137 (5 Μαρτίου 2007), σ. 15. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

395. «Επιβίωση και αναβίωση στη λαϊκή μας παράδοση», Εστία (9 
Μαρτίου 2007), σ. 7. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται τα φαινόμενα της επιβίωσης και της αναβίωσης, που αποτελούν 
κύριους τρόπους διαχείρισης της εθιμικής παράδοσής μας, στον σύγχρονο ελληνικό λαϊκό 
πολιτισμό. 
 

396. «Λαογραφία στις αθηναϊκές εφημερίδες», Η Καθημερινή 26534 (20 
Μαρτίου 2007), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ύπαρξη λαογραφικών στοιχείων και πληροφοριών στον αθηναϊκό 
τύπο, με αφορμή την παρουσίαση σχετικού βιβλίου της Νικολέτας Περπατάρη. 
 

397. «Το θείο δράμα κορυφώνεται», Ελεύθερος Τύπος 7225 (Μ. 
Παρασκευή, 6 Απριλίου 2007), σ. 6. 

 
Περίληψη: Αναφορά στα ελληνικά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, στις 
ρίζες και τις μεταπλάσσεις τους, ώστε να πάρουν τις σύγχρονες μορφές τους, αλλά και στην 
λειτουργικότητά τους σήμερα. 
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398. «Πάσχα της Ρωμιοσύνης», Ο Χρόνος 11666 (Μ. Παρασκευή, 6 
Απριλίου 2007), σ. 11. 

 
Περίληψη: Αναφορά στα ελληνικά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, στις 
ρίζες και τις μεταπλάσσεις τους, ώστε να πάρουν τις σύγχρονες μορφές τους, αλλά και στην 
λειτουργικότητά τους σήμερα, με παραδείγματα από διάφορους ελληνικούς τόπους. 
 

399. «Ιστορία και παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου», 
Σαμιακόν Βήμα 3571 (26 Μαρτίου 2007), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

400. «Πάσχα, Κυρίου Πάσχα», Σαμιακή 2142 (9 Απριλίου 2007), σ. 7. 
 
Περίληψη: Αναφορά στα ελληνικά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, στις 
ρίζες και τις μεταπλάσσεις τους, ώστε να πάρουν τις σύγχρονες μορφές τους, αλλά και στην 
λειτουργικότητά τους σήμερα. 
 

401. «Η Θράκη κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού», Τύπος της 
Κυριακής 967 (29 Απριλίου 2007), σ. 84-85. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε θρακικά έθιμα λαϊκής λατρείας και μορφές του λαϊκού πολιτισμού 
με αρχέγονο χαρακτήρα, που προσδιορίζουν τη θρακική λαογραφία και ενδιαφέρουν 
γενικότερα την μελέτη της λαογραφίας μας. 
 

402. «Πατριαρχικά», Ο Χρόνος 11690 (16 Μαΐου 2007), σ. 4. 
 
Περίληψη: Εξετάζεται η συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στους αγώνες για την 
επιβίωση και την διατήρηση της ταυτότητας του Γένους μας, διαχρονικά. 
 

403. «Ναοδομία και αγιολατρεία στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 3577 (14 
Μαΐου 2007), σ. 9. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους στρατιωτικούς αγίους Γρηγόριο, Λέοντα και Θεόδωρο, του 4ου 
αι., τα αγιολογικά τους κείμενα και τη σχέση τους με τη Σάμο και την Κεφαλληνία, η οποία 
βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής αγιογραφικής συζήτησης. 
 

404. «Θρακικά πατριαρχικά», Ο Χρόνος 11696 (24 Μαΐου 2007), σ. 6. 
 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

405. «Ένα νέο σαμιακό μυθιστόρημα», Χαραυγή 590 (12 Μαΐου 2007), 
σ. 8. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται μια νέα σαμιακή λογοτεχνική έκδοση, που εμπλουτίζει τη 
σχετική σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών. 
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406. «Νέος οδηγός μονών και προσκυνημάτων της περιοχής 
Ανατολικής Μακεδονίας», Ταχυδρόμος 19594 (18 Μαΐου 2007), σ. 3, 14. 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση του οδηγού των μονών της Ανατολικής Μακεδονίας, του 
Στ. Ν. Κεκρίδη, και αναφορά στην αξία και τη σημασία του για τη μελέτη της ελληνικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας. 
 

407. «Η Ρωμιοσύνη της Πόλης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο», 
Σαμιακή 2147 (21 Μαΐου 2007), σ. 11. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στους αγώνες για την 
επιβίωση και την διατήρηση της ταυτότητας του Γένους μας, ιδιαίτερα δε της Ρωμηοσύνης 
της Κωνσταντινούπολης, διαχρονικά. 
 

408. «Πατριαρχικό τυπικό», Ο Χρόνος 11714 (20 Ιουνίου 2007), σ. 11. 
 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

409. «Σαμιακά ευρετήρια», Σαμιακή 2152 (25 Ιουνίου 2007), σ. 15. 
 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση συστηματικών ευρετηρίων σαμιακών περιοδικών 
εκδόσεων, που έχει φιλοτεχνήσει και δημοσιεύσει ο Άλκης Ν. Δημητρίου. 
 

410. «Σαμιακή πατριδογνωσία», Χαραυγή 594 (9 Ιουνίου 2007), σ. 19. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

411. «Σαμιακά αγιολογικά και αγιολατρικά», Σαμιακόν Βήμα 3584 (2 
Ιουλίου 2007), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους στρατιωτικούς αγίους Γρηγόριο, Λέοντα και Θεόδωρο, του 4ου 
αι., τα αγιολογικά τους κείμενα και τη σχέση τους με τη Σάμο και την Κεφαλληνία, η οποία 
βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής αγιογραφικής συζήτησης. 
 

412. «Τουρκικές πιέσεις προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο», Ο Χρόνος 
11737 (21 Ιουλίου 2007), σ. 13. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

413. «Η φύση στον λαϊκό πολιτισμό», Η Καθημερινή 26664 (28 
Αυγούστου 2007), σ. 16. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται μορφές της στάσης του λαϊκού ανθρώπου απέναντι στο φυσικό 
περιβάλλον, με βάση την παρουσίαση μελέτης της Μαρίας Μηλίγκου-Μαρκαντώνη για τα 
άνθη και τα φυτά στην ελληνική λαογραφία. 
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414. «Η λατρεία της Παναγίας της Τήνου», Η Καθημερινή 26653 (14 
Αυγούστου 2007), σ. 12. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ελληνική λαϊκή λατρεία της Παναγίας της Τήνου, με βάση το 
σχετικό βιβλίο της Κατ. Σεραϊδάρη. 
 

415. «Θησαυροί των Μετεώρων», Σαμιακή 2157 (30 Ιουλίου 2007), σ. 
14. 

 
Περίληψη: Παρουσίαση του δίτομου έργου για τα εικονογραφημένα χειρόγραφα των μονών 
των μετεώρων, των Δη, Σοφιανού και Γ. Γαλάβαρη.  
 

416. «Θρακικές πολιτισμικές γιορτές», Ο Χρόνος 11767 (8 Σεπτεμβρίου 
2007), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε θρακικές γιορτές με παραδοσιακό χρώμα και πολιτισμικό 
χαρακτήρα, που προσδιορίζουν τη σύγχρονη λαογραφική φυσιογνωμία της περιοχής. 
 

417. «Ο Γεώργιος Κλεάνθης και η θρησκεία», Νέα Σάμος 17 (12 
Σεπτεμβρίου 2007), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στος σχέσεις του Σάμιου ποιητή και επαναστάτη του 19ου αι. Γεωργίου 
Κλεάνθη με την ορθόδοξη θρησκευτική και λατρευτική παράδοση της εποχής του. 
 

418. «Από το σιτάρι στο ψωμί: Λαογραφικά του άρτου», Σαμιακή 2159 
(3 Σεπτεμβρίου 2007), σ. 23. 

 
Περίληψη: Σκέψεις με αφορμή μια έκθεση για το σιτάρι και το ψωμί, στη Δομβραίνα του 
Δήμου Θίσβης Βοιωτίας. 
 

419. «Οικουμενική διακονία του περιβάλλοντος», Η Πατρίδα 7811 (21 
Σεπτεμβρίου 2007), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

420. «Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η διεθνής πολιτική σκηνή», Ο 
Χρόνος 11778 (22 Σεπτεμβρίου 2007), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
 

421. «Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στις Η. Π. Α. Ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος γιόρτασε με λαμπρότητα τα 100 χρόνια 
Θεοφανείων στο Tarpon Springs της Φλόριδα», Παμμακάριστος 10 
(2006), σ. 67-68. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, με αφορμή 
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την παρουσία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στη Φλόριδα των 
ΗΠΑ. 
 

422. «Η Α. Θ. Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στη 
Λέσβο και στη Σάμο (12-20 Αυγούστου 2006)», Παμμακάριστος 10 (2006), 
σ. 69-70, 77. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα και γεγονότα σχετικά με την επίσημη επίσκεψη της 
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και 
στην Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης, τον Αύγουστο του 2006, και η σημασία της για την 
εκκλησιαστική ζωή του νησιού. 
 

423. «Πατμιακή λογιοσύνη», Σαμιακή 2162 (17 Σεπτεμβρίου 2007), σ. 
15. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται μελέτες του Καθηγουμένου και Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου 
ιερομονάχου Αντίπα Νικηταρά, που αφορούν την ορθόδοξη θεολογία και την εκκλησιαστική 
ιστορία. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 146 σημ. 32. 
 

424. «Σαμιακά περιοδικά του 20ού αι.», Χαραυγή 608 (22 Σεπτεμβρίου 
2007), σ. 6. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σαμιακά περιοδικά, επιστημονικά, λογοτεχνικά, πνευματικά και 
ποικίλης ύλης, που ιδρύθηκαν και κυκλοφορήθηκαν κατά τον 20ό αιώνα, τα περιεχόμενα και 
τους συντελεστές τους. 
 

425. «Ο Λογοθέτης Λυκούργος και η θρησκεία», Χαραυγή 607 (15 
Σεπτεμβρίου 2007), σ. 8. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η στενή σχέση του αρχηγού της σαμιακής επανάστασης Λογοθέτη 
Λυκούργου με την Ορθοδοξία, και ορισμένες χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της βαθιάς πίστης 
που τον διέκρινε. 
 

426. «Ο Πανάγιος Τάφος στη ζωή των Ελλήνων», Νέα Σάμος 19 (19 
Σεπτεμβρίου 2007), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄ και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
 

427. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η νέα τουρκική κυβέρνηση», 
Σαμιακόν Βήμα 3595 (1 Οκτωβρίου 2007), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
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428. «Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Λυκείου των Ελληνίδων στη 
Σάμο (11-14 Οκτωβρίου 2007)», Σαμιακή 2167 (22 Οκτωβρίου 2007), σ. 
8,14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, την διοργάνωση, τις εργασίες, τα περιεχόμενα, τους 
ομιλητές και τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού. 
 

429. «Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης και το έργο της», Ο Χρόνος 
11808 (3 Νοεμβρίου 2007), σ. 13. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, που λειτουργεί στο Κολυμπάρι 
Χανίων, και στην προσφορά σε αυτήν του Αλεξ. Παπαδερού, στα ερευνητικά και στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει αναλάβει και στην πνευματική και επιστημονική της 
υπόσταση. 
 

430. «Αγιοταφικά μετόχια», Νέα Σάμος 23 (29 Οκτωβρίου 2007), σ. 5. 
 
Περίληψη: Αναφέρονται εκτενώς τα μετόχια του Παναγίου Τάφου στη Σάμο, η ιστορική 
τους διαδρομή και η σύγχρονη κατάστασή τους. 
 

431. «Ιστορικές μνήμες της Αλεξανδρινής Εκκλησίας», Σαμιακόν Βήμα 
3600 (5 Νοεμβρίου 2007), σ. 10. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

432. «Προσπάθειες αποϊεροποίησης», Εφημέριος 56: 9 (2007), σ. 4-5. 
 
Περίληψη: Συστηματική εξέταση των τάσεων αποϊεροποίησης που παρατηρούνται στην 
ελληνική κοινωνία, και αναφορά στις επιπτώσεις της τάσης αυτής για την εθιμική ζωή του 
ελληνικού λαού. 
 

433. «Επιβουλές κατά ναών του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Η 
Πατρίδα 7854 (21 Νοεμβρίου 2007), σ. 16. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

434. «Εκκλησιαστική και κοσμική πραγματικότητα», Εφημέριος 56: 10 
(2007), σ. 4-5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην αντιπαράθεση εκκλησιαστικού και κοσμικού φρονήματος, και 
στις επιπτώσεις της διάστασης αυτής στην παραδοσιακή καθημερινότητα του ελληνικού 
λαού. 
 

435. «Ο Άγιος Νικόλαος από τα Μύρα της Λυκίας», Ο Χρόνος 11831 (6 
Δεκεμβρίου 2007), σ. 11. 
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Περίληψη: Παρουσιάζεται η μορφή του αγίου Νικολάου, οι ελληνικές λαϊκές παραδόσεις 
που αναφέρονται σε αυτόν και οι προσπάθειες τουρκικών σφετερισμών της μορφής του. 
 

436. «Νέες εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και 
Περιθεωρίου», Η Πατρίδα 7867 (8 Δεκεμβρίου 2007), σ. 16. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά η έκδοση των κωδίκων της Δημογεροντείας Ξάνθης από 
τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμονα. 
 

437. «Τα κάλαντα του Δωδεκαημέρου», Σαμιακόν Βήμα 3608 (31 
Δεκεμβρίου 2007), σ. 13. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται τα παραδοσιακά κάλαντα των μεγάλων εορτών του Δωδεκαημέρου, 
η μορφή, το περιεχόμενο, οι συμβολισμοί και η λειτουργικότητά τους, με χαρακτηριστικά 
παραδείγματα από διάφορες ελληνικές περιοχές. 
 

438. «Προσφυγιά, παράδοση και λογοτεχνική μετάπλαση», Χαραυγή 
618 (8 Δεκεμβρίου 2007), σ. 15. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

439. «Μια νέα έκδοση για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Γένος», 
Ανατολή 51 (30 Νοεμβρίου 2007), σ. 2. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, με αφορμή 
την παρουσίαση βιβλίου του Βασιλείου Σταυρίδη. 
 

440. «Πατμιακό λειμωνάριο», Σαμιακή 2174 (10 Δεκεμβρίου 2007), σ. 
15. 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση σχετικού βιβλίου με τους βίους και τις ακολουθίες των 
αγίων της Πάτμου, ποίημα του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλλου Κογιεράκη, με επισήμανση 
της λατρευτικής και φιλολογικής αξίας του. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο www. patmosmonastery. gr.   
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 146 σημ. 32. 
 

441. «Τα παιδιά και τα έθιμα του Δωδεκαημέρου», Χαραυγή 622 (5 
Ιανουαρίου 2008), σ. 13. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε παλαιότερες και σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της 
Σάμου, σχετικές με τον ρόλο των παιδιών στα δωδεκαημερίτικα έθιμα. 
 

442. «Βιβλιογραφικός απολογισμός», Η Πατρίδα 7884 (9 Ιανουαρίου 
2008), σ. 16. 
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Περίληψη: Αναφορά σε εκδόσεις σχετικές με την ιστορία και το λαϊκό πολιτισμό της 
Θράκης, και διατύπωση σχετικών κριτικών παρατηρήσεων για τη μορφή, το περιεχόμενο και 
τους στόχους τους. 
 

443. «Ένα ιστορικό βιβλίο για την Καβάλα και την περιοχή της», 
Ταχυδρόμος Καβάλας (8 Ιανουαρίου 2008), σ. 3. 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση της συναγωγής ιστορικών μελετών για την Καβάλα και την 
περιοχή της, που εξέδωσε ο Καβαλιώτης καθηγητής Στ. Ν. Κεκρίδης. 
 

444. «Ο αγιασμός των Θεοφανείων», Ο Χρόνος 11846 (4 Ιανουαρίου 
2008), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στον αγιασμό της παραμονής και της κυριώνυμης ημέρας των 
Θεοφανείων, την εκκλησιαστική ουσία, τη λατρευτική υπόσταση και την εθιμική χρήση του 
από τον ελληνικό λαό. 
 

445. «Ο Ιερός Χρυσόστομος και οι ελληνικές προϋποθέσεις του έργου 
του», Ιεροψαλτικά Νέα 340 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007), σ. 1, 4. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται κριτικά ορισμένα λαογραφικά στοιχεία των έργων του αγίου 
Ιωάννη του Χρυσοστόμου, και εντοπίζονται οι ελληνικές καταβολές των συγγραφών και της 
σκέψης του. 
 

446. «Το Καρλόβασι στις σαμιακές σπουδές», Σαμιακόν Βήμα 3612 (28 
Ιανουαρίου 2008), σ. 6. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του Καρλοβάσου και της περιοχής του. 
 

447. «Νέα έκδοση για τη λαϊκή παραδοσιακή μουσική της Σάμου», Νέα 
Σάμος 34 (21 Ιανουαρίου 2008), σ. 9. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά έκδοση για τη δημοτική μουσική της Σάμου, με κείμενα 
και δίσκους ψηφιακής εγγραφής, που αποτελεί συστηματική προσέγγιση και μελέτη της 
μουσικής λαογραφίας του νησιού. 
 

448. «Σαμιακή ταξιδιωτική λογοτεχνία», Σαμιακόν Βήμα 3611 (21 
Ιανουαρίου 2008), σ. 6. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

449. «Η σαμιακή ζωή του Κώστα Ι. Καλατζή», Σαμιακόν Βήμα 3614 (11 
Φεβρουαρίου 2008), σ. 4. 
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Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες πτυχές του πεζογραφικού έργου του Σαμίου λογοτέχνη 
Κώστα Καλατζή, και ειδικότερα η σύνδεσή τους με την παραδοσιακή καθημερινότητα των 
κατοίκων του νησιού. 
 

450. «Δύο σαμιακές αντιπολεμικές εκδόσεις», Νέα Σάμος 38 (18 
Φεβρουαρίου 2008), σ. 9. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

451. «Μορφήν δούλου λαβών», Η Πατρίδα 7919 (27 Φεβρουαρίου 
2008), σ. 16. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε παραδοσιακές μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, σχετικά 
με τα Θεοφάνεια, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

452. «Μια μαρτυρία από τη Σάμο του 1949», Χαραυγή 627 (9 
Φεβρουαρίου 2008), σ. 13. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται ένα σαμιακπο αυτοβιογραφικό βιβλίο, που εμπλουτίζει τη 
σχετική σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενο στην 
ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού. 
 

453. «Η παράδοση του τόπου μας», Σαμιακόν Βήμα 3617 (3 Μαρτίου 
2008), σ. 3 [= Τα Λεκκάτικα 21 (Ιανουάριος-Ιούνιος 2008), σ. 15]. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου, τις ιστορικές 
ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

454. «Αποκριάτικα και Σαρακοστιανά έθιμα στη Σάμο», Νέα Σάμος 41 
(10 Μαρτίου 2008), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες και παλαιότερες αποκριάτικες και σαρακοστιανές 
εθιμικές μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου. 
 

455. «Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών», Εφημέριος 57: 2 (2008). 
Αφιέρωμα: Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος (1998-2008), σ. 23. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ασθένεια, την κοίμηση, την εν γένει προσωπικότητα και το 
εκκλησιαστικό και πνευματικό έργο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου Α΄, καθώς 
και στο υπόδειγμα ζωής που άφησε πίσω του. 
 

456. «Νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο από Θηβών και Λεβαδείας κ. 
Ιερώνυμος Β΄», Εφημέριος 57: 3 (2008). Αφιέρωμα: Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στη μορφή, το έργο και την προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών Ιερωνύμου Β΄, μέχρι την εκλογή του Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας, καθώς 
και στις προσδοκίες του πληρώματος της Εκκλησίας σχετικά με την αρχιεπισκοπεία του. 



 818 

 
457. «Η Ορθοδοξία στον ελλαδικό χώρο», Η Καθημερινή 26861 (26-27 

Απριλίου 2008), ένθετο «Τέχνες και Γράμματα», σ. 6. 
 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, με αφορμή 
την παρουσίαση σχετικού βιβλίου του Μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου Κομματά. 
 

458. «Διεθνής αναγνώριση του Οικουμενικού Πατριάρχου», Η Πατρίδα 
7980 (23 Μαΐου 2008), σ. 16. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

459. «Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ελλάδα», Ο 
Χρόνος 11940 (22 Μαΐου 2008), σ. 12. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα και γεγονότα σχετικά με την επίσημη επίσκεψη της 
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου στην Ελλάδα, το 2008, και η 
σημασία της για την εκκλησιαστική ζωή. 
 

460. «Το αμπέλι, το κρασί και ο έρωτας», Η Καθημερινή 26872 (13 
Μαΐου 2008), σ. 14. 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση συλλογής διηγημάτων Σαμίων πεζογράφων, με κοινό θέμα 
το αμπέλι και το κρασί, που επιμελήθηκε ο Γιώργος Βοϊκλής. 
 

461. «Η προγονική μας κληρονομιά», Σαμιακόν Βήμα 3629 (26 Μαΐου 
2008), σ. 13. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην έννοια της παράδοσης ως κληρονομιάς από το παρελθόν, και 
στους τρόπους διαχείρισής της, με στόχο τη διατήρηση της εθνικής και πολιτισμικής 
ταυτότητάς μας. 
 

462. «Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κυρός Χριστόδουλος Α΄ (1939-2008) ο 
από Δημητριάδος και Αλμυρού», Σαμιακόν Βήμα 3631 (9 Ιουνίου 2008), σ. 
21. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ασθένεια, την κοίμηση, την εν γένει προσωπικότητα και το 
εκκλησιαστικό και πνευματικό έργο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου Α΄, καθώς 
και στο υπόδειγμα ζωής που άφησε πίσω του. 
 

463. «Οικουμενική Ορθοδοξία και Εκκλησία της Ελλάδος», Σαμιακόν 
Βήμα 3633 (23 Ιουνίου 2008), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε 
συνάρτηση των σχέσεών της με την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. 
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464. «Παραδοσιακά τραγούδια της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3636 (14 
Ιουλίου 2008), σ. 9. 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση δίσκου ψηφιακής εγγραφής με δείγματα της παραδοσιακής 
μουσικής της Σάμου, με την επιμέλεια του Δημήτρη Ζαχαρίου, και αποτίμηση της 
προσφοράς του στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού του νησιού. 
 

465. «Τα ενενηντάχρονα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», Νέα Σάμος 54 (9 Ιουνίου 2008), σ. 
3. 

 
Περίληψη: Με αφορμή την επέτειο ενενήντα χρόνων από την ίδρυση του πρώην 
Λαογραφικού Αρχείου και νυν Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας 
Αθηνών, αποτιμάται η προσφορά του στην μελέτη της ελληνικής λαογραφίας και του λαϊκού 
πολιτισμού του ελληνικού λαού. 
 

466. «Να στηρίξουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ομογένεια», 
Ανατολή 58 (30 Ιουνίου 2008), σ. 14, 15. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και της 
ομογένειάς μας στην Πόλη. 
 

467. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο: Η Αγία του Χριστού Μεγάλη 
Εκκλησία», Ιερά Μητρόπολις Περιστερίου - Ιερός Ναός Αγίας 
Αναστασίας της Πατρικίας, Ημερολόγιον. Αφιερωμένο εις τα Πρεσβυγενή 
Πατριαρχεία. Αθήνα 2009, σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

468. «Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής: Η 
αποστολική καθέδρα του αγίου Μάρκου», Ιερά Μητρόπολις Περιστερίου 
- Ιερός Ναός Αγίας Αναστασίας της Πατρικίας, Ημερολόγιον. Αφιερωμένο 
εις τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία. Αθήνα 2009, σ. 9. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

469. «Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Η Σιωνίτης Μήτηρ των 
Εκκλησιών», Ιερά Μητρόπολις Περιστερίου - Ιερός Ναός Αγίας 
Αναστασίας της Πατρικίας, Ημερολόγιον. Αφιερωμένο εις τα Πρεσβυγενή 
Πατριαρχεία. Αθήνα 2009, σ. 17. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
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470. «Μια σημαντική έκδοση για την ποντιακή λαογραφία», Η Πατρίδα 
8073 (17 Οκτωβρίου 2008), σ. 16. 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση συλλογικού τόμου για την ποντικαή λαογραφία, που 
επιμελήθηκε ο Μ. Γ. Σέργης. 
 

471. «Μια διαχρονική μελέτη για τη Ζάκυνθο», Η Καθημερινή 27012 
(28 Οκτωβρίου 2008), σ. 14. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά η δίτομη μελέτη του Λουδοβίκου Σαλβατόρ για τη 
Ζάκυνθο, και η έκδοση της μετάφρασής της στα ελληνικά, αλλά και η σημασία της για την 
ελληνική βιβλιογραφία. 
 
Αναδημοσίευση: gskap.blogspot.com.  
 

472. «Δικαστικές διώξεις κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου», 
Σαμιακόν Βήμα 3648 (20 Οκτωβρίου 2008), σ. 14. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

473. «Ο επίσκοπος Κίτρους Παρθένιος Βαρδακάς (1904-1933) και η 
μελέτη της προσφοράς και του έργου του», Ολύμπιο Βήμα 8048 (4 
Νοεμβρίου 2008), σ. 9. 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση της μονογραφίας του Παναγιώτη Τζουμέρκα για τον 
επίσκοπο Κίτρους Παρθένιο Βαρδακά, το έργο και την εποχή του. 
 

474. «Αρμενικές διεκδικήσεις στον Πανάγιο Τάφο», Σαμιακόν Βήμα 
3652 (17 Νοεμβρίου 2008), σ. 3. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται κριτικά οι διεκδικήσεις των Αρμενίων έναντι δικαιωμάτων και 
προνομίων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, και η στάση της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας 
έναντι της επίθεσης αυτής. 
 

475. «Η έκδοση των Πρακτικών της Α΄ Γενικής Συνελεύσεως των 
Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Σαμιακόν Βήμα 3654 (1 
Δεκεμβρίου 2008), σ. 6. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, την διοργάνωση, τις εργασίες, τα περιεχόμενα, τους 
ομιλητές και τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού, με αφορμή την έκδοση των πρακτικών 
του. Πρόκειται για το πρώτο συνέδριο Αρχόντων Οφφικιάλων του Οικουμενικού Θρόνου, 
που παρουσίασε το θεσμό στην οικουμενική του διάσταση. 
 

476. «Η αλήθεια για τα οικονομικά και διαχειριστικά θέματα των 
ενοριών και Μητροπόλεων», Ο Ενοριακός Αγώνας μας, έκδ. Ιερού Ναού 
Αγίας Αναστασίας της Πατρικίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου 4 
(2008), σ. 3-4. 
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Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στους τρόπους οικονομικής διαχείρισης 
ενοριακών ναών και Μητροπόλεων, με αφορμή αμφισβητήσεις που στηρίζονται στην 
υπόθεση κτηματικών ανταλλαγών της μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους. 
 

477. «Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα λαογραφικά», 
Σαμιακόν Βήμα 3657 (22 Δεκεμβρίου 2008), σ. 10. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες εθιμικές 
μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές 
συνισταμένες τους. 
 

478. «Φώτα Ολόφωτα», Χαραυγή 671 (3 Ιανουαρίου 2009), σ. 6. 
 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου, γύρω από τα 
έθιμα των Θεοφανείων, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

479. «Λαογραφικά του Δωδεκαημέρου», Η Πατρίδα 8138 (16 
Ιανουαρίου 2009), σ. 10. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονεςκαι παλαιότερες εθιμικές μορφές του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού σχετικά με τις εορτές του Δωδεκαημέρου, τις ιστορικές ρίζες και τις 
φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

480. «Δωδεκαημερίτικα και Πρωτοχρονιάτικα λαογραφικά», Ο Χρόνος 
12085 (25  Δεκεμβρίου 2008), σ. 18. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονεςκαι παλαιότερες δωδεκαημερίτικες μορφές του 
ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

481. «Ιστορικά του Ελληνισμού της Αδριανούπολης», Ο Χρόνος 12100 
(21 Ιανουαρίου 2009), σ. 11. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά η σχετική επίτομη μελέτη του πασχ. Βαλσαμίδη και 
διατυπώνονται σκέψεις για τη μελέτη της ιστορίας του Ελληνισμού της Αδριανούπολης. 
 

482. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ορθοδοξία στη Μικρά 
Ασία», Ο Χρόνος 12105 (28 Ιανουαρίου 2009), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

483. «Ένας σημαντικός Σάμιος διανοητής», Σαμιακόν Βήμα 3664 (9 
Φεβρουαρίου 2009), σ. 10. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο έργο και την προσφορά του Σάμιου καθηγητή και διανοητή 
Εμμανουήλ Ρακιτζή, με αφορμή την έκδοση βιβλίου με τα άρθρα του. 
 

484. «Πατριαρχικά ονομαστήρια στη Μαύρη Ήπειρο», Ο Χρόνος 12128 
(28 Φεβρουαρίου 2009), σ. 6. 
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Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

485. «Η συγγραφική μαρτυρία του Φαίδωνα Ζάμπογλου», Ο Χρόνος 
12130 (5 Μαρτίου 2009), σ. 12. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται αυτοβιογραφικά κείμενα του Κομοτηναίου πεζογράφου, και 
αποτιμάται η αξία τους ως λαογραφικών και ιστορικών πηγών. 
 

486. «Κατοχική και εμφυλιοπολεμική απομνημονευματογραφία», 
Σαμιακόν Βήμα 3669 (16 Μαρτίου 2009), σ. 13. 

 
Περίληψη: Συστηματική κριστική παρουσίαση νέων βιβλίων των εκδόσεων «Υπερόριος», 
που αναφέρονται στον εμφύλιο πόλεμο στη Σάμο, προσφέροντας υλικό στον ιστορικό του 
μέλλοντος. 
 

487. «Ιεραποστολική Αλεξανδρινή περιοδεία», Σαμιακόν Βήμα 3668 (9 
Μαρτίου 2009), σ. 6. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

488. «Τα 100χρονα της ‘Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας’ (1909-
2009)», Ο Χρόνος 12141 (20 Μαρτίου 2009), σ. 16. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, την διοργάνωση, τις εργασίες, τα περιεχόμενα, τους 
ομιλητές και τα συμπεράσματα του συνεδρίου που αφιερώθηκε στην επέτειο αυτή. 
 

489. «100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας (1909-2009)», Σαμιακόν Βήμα 
3671 (30 Μαρτίου 2009), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, την διοργάνωση, τις εργασίες, τα περιεχόμενα, τους 
ομιλητές και τα συμπεράσματα του συνεδρίου που διοργανώθηκε στην Αθήνα για τα 
εκατόχρονα της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. 
 

490. «Οι αγίες των Ρομανώφ», Ο Χρόνος 12166 (29 Απριλίου 2009), σ. 
4. 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση βιβλίου του κ. Τόνι Breitel-Χατζηδημητρίου, σχετικά με τα 
μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας των Ρωμανώφ που έχουν αγιοκαταταχθεί από την 
Ορθόδοξη Εκκλησία. 
 
Αναφορές: Παν. Ριζόπουλος, Στύλος Ορθοδοξίας 100 (2009), σ. 38. 
 

491. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Οικονομία του Γένους: 
Έκδοση με τη συμβολή της Τραπέζης της Ελλάδος και την φιλοξενία της 
Διημερίδας», Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων 374 (2009), σ. 136-139 
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Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, με βάση την 
έκδοση των πρακτικών του επιστημονικού συνεδρίου για την συμβολή του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας του Γένους. 
 

492. «Σαμιώτικη Πασχαλιά», Σαμιακόν Βήμα 3675 (27 Απριλίου 2009), 
σ. 6 [= Μεταμόρφωσις 14: 157 (2009), σ. 72]. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε παλαιότερες και σύγχρονες πασχαλινές μορφές του λαϊκού 
πολιτισμού της Σάμου, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

493. «Δύο σαμιακές εκδόσεις», Σαμιακόν Βήμα 3976 (4 Μαΐου 2009), σ. 
11. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

494. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο διεθνής ρόλος του», Ο Χρόνος 
12181 (22 Μαΐου 2009), σ. 6. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

495. «Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κοντά στην Ορθοδοξία και τον 
Ελληνισμό της Αφρικής», Ο Χρόνος 12187 (30 Μαΐου 2009), σ. 4. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

496. «Σαμιακή δισκογραφία», Χαραυγή 695 (10 Ιουνίου 2009), σ. 17. 
 
Περίληψη: Αναφορά σε δίσκο ψηφιακής εγγραφής με παραδοσιακή μουσική της Σάμου, 
που παρουσίασε το «Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου ‘Νικόλαος Δημητρίου’», ως συμβολή στη 
μελέτη της σαμιακής λαογραφίας. 
 

497. «Τα πενήντα χρόνια της Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας», Σαμιακόν 
Βήμα 3686 (13 Ιουλίου 2009), σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

498. «Η διεθνής παρουσία και δράση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 
και Πάσης Αφρικής», Σαμιακόν Βήμα 3685 (6 Ιουλίου 2009), σ. 6. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
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499. «Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κοντά στους Ορθοδόξους της 
Κένυας», Σαμιακόν Βήμα 3688 (27 Ιουλίου 2009), σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

500. «Τα τραγούδια του Βοσπόρου», Σαμιακόν Βήμα 3692 (7 
Σεπτεμβρίου 2009), σ. 6. 

 
Περίληψη: Παρουσίαση ενός δίσκου ψηφιακής εγγραφής του ναού Ταξιαρχών Μάσχα της 
Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, με επιμέλεια του π. Νεκτάριου Δημητριάδη. 
 

501. «Ιδεολογική εκμετάλλευση της αρχαιότητας», Σαμιακόν Βήμα 
3690 (10 Αυγούστου 2009), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε νεοπαγανιστικές εκδηλώσεις, με ειδική αναφορά στη Σάμο, και στις 
ιδεολογικές ρίζες και συνισταμένες τέτοιων φαινομένων. 
 

502. «Ακολουθώντας τα μονοπάτια της Ελληνικής Λαογραφίας», Η 
Καθημερινή 27258 (25 Αυγούστου 2009), σ. 16. 

 
Περίληψη: Αναδίφηση της ιστορικής πορείας της ελληνικής λαογραφίας, ως παρουσίαση 
του βιβλίου του Γ. Χ. Κούζα για την ιστορία της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. 
 

503. «Κωνσταντινουπολίτικα σεβάσματα», Ανατολή 71 (31 Ιουλίου 
2009), σ. 2. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε ιστορικούς ναούς της Κωνσταντινούπολης, ως παρουσίαση 
σχετικού βιβλίου του Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου Σωφρονιάδη. 
 
Σημείωση: Το κείμενο αναδημοσιεύθηκε στον τόμο Βασ. Σταυρίδης, Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Η 
Ιερά Μητρόπολις Πριγκηποννήσων 3. Θεσσαλονίκη 2012, σ. 240-241. 
 

504. «Εκκλησιαστικές επιγραφές της Σάμου. Επιγραφές που αφορούν 
το χωριό μας», Τα Λεκκάτικα 23 (Ιανουάριος-Ιούνιος 2009), σ. 13, 14. 24 
(Ιούλιος-Δεκέμβριος 2010), σ. 13.  

 
Περίληψη: Δημοσίευση και σχολιασμός εκκλησιαστικών επιγραφών από ναούς της Λέκκας 
Σάμου, κυρίως δε από το ναό του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, που υπάρχει στο χωριό. 
 
Σημείωση: Το δημοσίευμα αυτό αποτελεί επιλογή και αναδημοσίευση των επιγραφών που αφορούν τη 
Λέκα Σάμου, από το δημοσίευμα με αριθμό ΙΙ. 328, του καταλόγου δημοσιεύσεων που έχει προηγηθεί. 
 
Αναφορές: Γ. Κοσμάτος, «Εφημερίδες Συλλόγων», Σαμιακόν Βήμα 3717 (1 Μαρτίου 2010), σ. 3. 
 

505. «Το εκκλησιαστικό έργο στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 3693 (4 
Σεπτεμβρίου 2009), σ. 6. 
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Περίληψη: Εξετάζεται το πολύπλευρο αναγεννητικό και αναστηλωτικό έργο του 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας Ευσεβίου για την Εκκλησία της Σάμου, και σημειώνονται 
οι ιστορικές, πνευματικές και κοινωνικές διαστάσεις του. 
 

506. «Βατοπαιδινά σημειώματα», Σαμιακόν Βήμα 3699 (26 Οκτωβρίου 
2009), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορική διαδρομή, την παράδοση αλλά και το σύγχρονο 
πνευματικό, φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους, και 
του ηγουμένου της Αρχιμανδρίτη Εφραίμ. 
 

507. «Το λογοτεχνικό έργο της Αδαμαντίνης Κουμιώτου», Σαμιακόν 
Βήμα 3696 (5 Οκτωβρίου 2009), σ. 5. 

 
Περίληψη: Συνολική κριτική αποτίμηση του πεζογραφικού λογοτεχνικού έργου της 
Αδαμαντίνης Κουμιώτου, από τη Σάμο. 
 

508. «Σαμιακές εκκλησιαστικές εκδόσεις», Σαμιακόν Βήμα 3696 (5 
Οκτωβρίου 2009), σ. 11. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκκλησιαστικές εκδόσεις, που 
εμπλουτίζουν τη σχετική σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, 
αναφερόμενα στην ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού. 
 

509. «Γιώργος Κ. Μυτιληνός», στο βιβλίο Γ. Κ. Μυτιληνός, Ιχνηλασίες 
στα μονοπάτια της Καβάλας του χθες. Καβάλα 2009, πίσω εξώφυλλο. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην προσωπικότητα και το έργο του Καβαλιώτη φωτογράφου 
Γιώργου Μυτιληνού, και στη λαογραφική αξία των φωτογραφιών του. 
 

510. «Πανηγυρικοί εορτασμοί για την πενταετία του Πατριάρχη 
Θεοδώρου Β΄», Στύλος Ορθοδοξίας 105 (2009), σ. 26. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

511. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι διαχριστιανικοί διάλογοι», 
Σαμιακόν Βήμα 3701 (9 Νοεμβρίου 2009), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

512. «Το πρωτείο του Οικουμενικού Θρόνου στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία», Σαμιακόν Βήμα 3700 (2 Νοεμβρίου 2009), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
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513. «Η παράδοση της σαμιακής λαογραφίας», Σαμιακόν Βήμα 3702 (16 
Νοεμβρίου 2009), σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές λαογραφικές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν 
τη σχετική σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην 
ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού. 
 

514. «Το εκκλησιαστικό έργο στην ενορία της αγίας Αναστασίας της 
Πατρικίας της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου», Ο Ενοριακός Αγώνας 
μας, έκδ. Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας της Πατρικίας, της Ιεράς 
Μητροπόλεως Περιστερίου 5 (2009), σ. 3-4. 

 
Περίληψη: Λεπτομερής αναφορά στο πνευματικό, λειτουργικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό, 
κατηχητικό και εν γένει ενοριακό έργο του ναού της αγίας Αναστασίας της Πατρικίας, της 
Μητροπόλεως Περιστερίου, και διατύπωση σχετικών σκέψεων και προτάσεων με βάση 
αυτό. 
 

515. «Οφειλόμενη απάντηση για την περί του σαμιακού μοναχισμού 
ημερίδα»,  Σαμιακόν Βήμα 3706 (14 Δεκεμβρίου 2009), σ. 5. 

 
Περίληψη: Απάντηση σε σχόλια του Γιώργου Βοϊκλή για τη διοργάνωση και το 
περιεχόμενο επιστημονικής ημερίδας σχετικής με την ιστορία και το παρόν του μοναχισμού 
της Σάμου. 
 

516. «Σαμιακά λογοτεχνικά», Σαμιακόν Βήμα 3704 (30 Νοεμβρίου 
2009), σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές λογοτεχνικές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν 
τη σχετική σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην 
ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού. 
 

517. «Αλεξανδρινά εορταστικά», Σαμιακόν Βήμα 3707 (21 Δεκεμβρίου 
2009), σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

518. «Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής: Εορτασμός των 
πέντε χρόνων ευκλεούς πατριαρχείας της Α. Θ. Μ. του Πάπα και 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄», 
Σαμιακόν Βήμα 3708 (28 Δεκεμβρίου 2009), σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

519. «Το συγγραφικό έργο του Νώντα Βαλεοντή», Σαμιακός Τύπος 497 
(21 Δεκεμβρίου 2009), σ. 3. 
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Περίληψη: Γενική αναφορά στο λογοτεχνικό και δημοσιογραφικό έργο του παλαίμαχου 
συγγραφέα και δημοσιογράφου της Σάμου Νώντα Βαλεοντή. 
 

520. «Ειρηνική επίσκεψη του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής στην Εκκλησία της Ελλάδος», 
Σαμιακόν Βήμα 3711 (18 Ιανουαρίου 2010), σ. 5. 

 
Περίληψη: Περιγραφή της ειρηνικής επισκέψεως του Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. 
Θεοδώρου Β΄ στην Εκκλησία της Ελλάδος, και της ευρύτερης εκκλησιαστικής σημασίας της. 
 

521. «Μια νέα βαρύτιμη έκδοση του κ. Γεωργίου Κ. Αγγελινάρα», 
Σαμιακόν Βήμα 3712 (25 Ιανουαρίου 2010), σ. 6. 

 
Περίληψη: Κριτική αναφορά σε βιβλίο του Γ. Κ. Αγγελινάρα, με μελέτες γύρω από την 
ψαλτική παράδοση της ορθοδοξίας, αλλά και ειδικότερα της Σάμου. 
 

522. «Αναγνώριση της οικουμενικότητας του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως», Σαμιακόν Βήμα 3710 (11 Ιανουαρίου 2010), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

523. «Πρωτομάστορες της καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας», Το 
Βιβλιοχαρτοπωλικό Βήμα 78 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009), σ. 24-25. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, με ειδική αναφορά 
στον βιβλιοδέτη Βασίλη Κυπραίο και το έργο του στον χώρο της εκκλησιαστικής και 
κοσμικής χειροποίητης βιβλιοδεσίας. 
 

524. «Η νέα έκδοση της μεταφράσεως της Καινής Διαθήκης και η 
παράδοση των ελληνικών θρησκευτικών και εκκλησιαστικών εκδόσεων», 
Η Τυπογραφία 1107 (15 Ιανουαρίου 2010), σ. 18-19. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην έκδοση της μεταφράσεως της Καινής Διαθήκης από τον Μάξιμο 
τον Καλλιουπολίτη, και της νέας παράδοσης των εκκλησιαστικών εκδόσεων, που 
καλλιεργούν οι εκδόσεις «Αλόη». 
 

525. «Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην Αιθιοπία», Σαμιακόν Βήμα 
3719 (15 Μαρτίου 2010), σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

526. «Ημέρες Αναστάσιμες», Χαραυγή 736 (10 Απριλίου 2010), σ. 13. 
 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες πασχαλινές μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου, 
τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
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527. «Πασχαλινοί πυροβολισμοί», Σαμιακόν Βήμα 3724 (19 Απριλίου 
2010), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο έθιμο των πασχαλινών πυροβολισμών και την εθιμική και 
συμβολική σημασία του, με ιδιαίτερη αναφορά στην τέλεση του εθίμου στον Μαραθόκαμπο 
της Σάμου. 
 

528. «Η αυτοβιογραφική εμπειρία του Δημ. Καραμηνά», Χαραυγή 739 
(1 Μαΐου 2010), σ. 10. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται το αυτοβιογραφικό και ιστορικό έργο του Δημ. Καραμηνά, για 
την εθνική αντίσταση και τον εμφύλιο πόλεμο στη Σάμο, και διατυπώνονται σχετικές 
παρατηρήσεις. 
 
Αναφορές: Κ. Καραμηνά-Πόθου, «Μεταξύ μας», Χαραυγή 740 (8 Μαΐου 2010), σ. 2. 
 

529. «Μια μονογραφία για τη Χώρα της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3730 
(31 Μαΐου 2010), σ. 7. 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση του βιβλίου του Πλούταρχου - Στυλιανού Σπύρου για την 
ιστορία και την παράδοση της Χώρας Σάμου. 

 
530. «Συμβολές στη σαμιακή προσωπογραφία», Χαραυγή 751 (24 

Ιουλίου 2010), σ. 13. 
 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση εκδόσεων που αναφέρονται σε σημαντικά πρόσωπα της 
ιστορίας της Σάμου, και στη σημασία τους για την μελλοντική σύνταξη μιας σαμιακής 
προσωπογραφίας. 
 

531. «Εκκλησιαστική αναγέννηση», Σαμιακόν Βήμα 3739 (2 Αυγούστου 
2010), σ. 5 [= Μεταμόρφωσις 15: 173 (2010), σ. 104-105]. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται το πολύπλευρο αναγεννητικό και αναστηλωτικό έργο του 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας Ευσεβίου για την Εκκλησία της Σάμου, και σημειώνονται 
οι ιστορικές, πνευματικές και κοινωνικές διαστάσεις του. 
  

532. «Ο συγγραφικός κόσμος του Νίκου Νόου», Σαμιακόν Βήμα 3740 (9 
Αυγούστου 2010), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στο συγγραφικό έργο του Σαμίου φωτογράφου, οικολόγου και 
συγγραφέα Νίκου Νόου, στη λογοτεχνική αξία και στην ιστορική σημασία του. 
 

533. «Η Σάμος τίμησε τους αγίους της», Σαμιακόν Βήμα 3741 (30 
Αυγούστου 2010), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους στρατιωτικούς αγίους Γρηγόριο, Λέοντα και Θεόδωρο, του 4ου 
αι., τα αγιολογικά τους κείμενα και τη σχέση τους με τη Σάμο και την Κεφαλληνία, η οποία 
βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής αγιογραφικής συζήτησης. 
 
Αναφορές: Μητροπολίτης Γλυφάδας Παύλος, «Η Ιερά Μητρόπολις Γλυφάδας και οι άγιοι Γρηγόριος, 
Θεόδωρος και Λέων», www.imglyfadas.gr.  

http://www.imglyfadas.gr/
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534. «Ελληνική παράδοση και Ορθόδοξη Εκκλησία», Σαμιακόν Βήμα 

3738 (26 Ιουλίου 2010), σ. 5. 
 
Περίληψη: Εξετάζονται οι αμφίδρομες σχέσεις μεταξύ Ορθοδοξίας και Ελληνισμού, κυρίως 
στο πολιτισμικό και λειτουργικό – λατρευτικό επίπεδο, και διατυπώνονται σχετικές 
παρατηρήσεις. 
 

535. «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Ρωσία», Σαμιακόν Βήμα 3737 
(19 Ιουλίου 2010), σ. 3. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στο 
Πατριαρχείο Μόσχας, και στην σημασία της για την εκκλησιαστική κατάσταση και πολιτική 
στον ευρύτερο χώρο της Ορθοδοξίας. 
 

536. «Ιστορία και παράδοση της ψαλτικής τέχνης. Κείμενα που 
περιστρέφονται γύρω από την ουσία της εκκλησιαστικής μας μουσικής 
και την παιδαγωγική αποστολή της», Η Καθημερινή 27542 (10 Αυγούστου 
2010), σ. 12. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία και στην παράδοση της ψαλτικής τέχνης, με ειδικότερη 
αναφορά στους ψάλτες της Σάμου και στην καλλιέργεια της βυζαντινής μουσικής στο νησί, 
με αφορμή την παρουσίαση σχετικού βιβλίου του Γεωργ. Αγγελινάρα. 
 
Αναδημοσίευση: www. kathimerini. gr. 
 

537. «Δεκαπενταύγουστος στην Παναγία Σουμελά», Σαμιακόν Βήμα 
3744 (20 Σεπτεμβρίου 2010), σ. 5. 

 
Περίληψη: Αναφορά στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη μονή Παναγίας 
Σουμελά του Πόντου, με τη συμμετοχή της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού πατριάρχου 
Βαρθολομαίου, και στη γενικότερη σημασία αυτής της εξέλιξης. 
 

538. «Ο λαϊκός ποιητής της Κύμης Γεώργιος Χαρτσάς και η έκδοση 
του έργου του», Σαμιακόν Βήμα 3742 (6 Σεπτεμβρίου 2010), σ. 10. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην προσωπικότητα, τη ζωή, τη δράση και το λαϊκό και λαϊκότροπο 
ποιητικό έργο του Κυμαίου Γεωργίου Χαρτσά, με την ευκαιρία της παρουσίασης τόμου όπου 
δημοσιεύεται το έργο του σχολιασμένο. 
 

539. «Συνεδριακά», Σαμιακόν Βήμα 3745 (27 Σεπτεμβρίου 2010), σ. 5. 
 
Περίληψη: Με αφορμή συνέδριο για την συμμετοχή της Σάμου στην επανάσταση του 1821 
γίνεται αναφορά στη συμβολή της Εκκλησίας στον αγώνα του Γένους, σε τοπικό αλλά και σε 
πανελλαδικό επίπεδο. 
 

540. «Αγιολογικών συνέχεια», Σαμιακόν Βήμα 3751 (8 Νοεμβρίου 2010), 
σ. 4. 
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Περίληψη: Αναφορά στους στρατιωτικούς αγίους Γρηγόριο, Λέοντα και Θεόδωρο, του 4ου 
αι., τα αγιολογικά τους κείμενα και τη σχέση τους με τη Σάμο και την Κεφαλληνία, η οποία 
βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής αγιογραφικής συζήτησης. 
 
Αναφορές: Μητροπολίτης Γλυφάδος Παύλος, «Η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας και οι άγιοι Γρηγόριος, 
Θεόδωρος και Λέων», Σαμιακόν Βήμα 3753 (22 Νοεμβρίου 2010), σ. 10. 
 

541. «Αθηναγόρας Α΄ (1886-1972): Ένας μεγάλος Οικουμενικός 
Πατριάρχης», Ο Χρόνος 12553 (4 Δεκεμβρίου 2010), σ. 12. 

 
Περίληψη: Αποτίμηση της προσωπικότητας, του έργου και της προσφοράς του 
Οικουμενικού πατριάρχου Αθηναγόρα Α΄, και ιδίως της συνεισφοράς του στην έναρξη του 
διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 

 
542. «Αληθείας αποκατάσταση», Σαμιακόν Βήμα 3754 (29 Νοεμβρίου 

2010), σ. 4. 
 
Περίληψη: Αναφορά στους στρατιωτικούς αγίους Γρηγόριο, Λέοντα και Θεόδωρο, του 4ου 
αι., τα αγιολογικά τους κείμενα και τη σχέση τους με τη Σάμο και την Κεφαλληνία, η οποία 
βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής αγιογραφικής συζήτησης, με απάντηση σε 
σχετικό έρθρο του Μητροπολίτη Γλυφάδος Παύλου. 
 

543. «Ο άγιος Βασίλειος στην ελληνική λαϊκή παράδοση», Σαμιακόν 
Βήμα 3758 (27 Δεκεμβρίου 2010), σ. 10. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, σχετικές με 
τον άγιο Βασίλειο, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

544. «Πρωτοχρονιάτικα και αγιοβασιλιάτικα λαογραφικά», Ο Χρόνος 
12570 (31 Δεκεμβρίου 2010), σ. 2. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε παραδοσιακές πρωτοχρονιάτικες μορφές του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

545. «Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ», Σαμιακός Τύπος 548 (27 
Δεκεμβρίου 2010), σ. 14. 

 
Περίληψη: Περιγραφή του εορτασμού των Χριστουγέννων στη Βασιλική της Γεννήσεως 
στη Βηθλεέμ, με βάση το τυπικό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. 
 

546. «Λαογραφικά των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς», 
Χαραυγή 771 (25 Δεκεμβρίου 2010), σ. 9, 10-11, 12. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες μορφές του 
λαϊκού πολιτισμού της Σάμου, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

547. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Ορφανοτροφείο της 
Πριγκήπου», Σαμιακόν Βήμα 3760 (10 Ιανουαρίου 2011), σ. 11. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
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548. «Εκ Φαναρίου το φως. Τα 20 χρόνια καλλίκαρπης πατριαρχείας 

του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου», Ο Χρόνος 12583 (21 
Ιανουαρίου 2011), σ. 10. 

 
Περίληψη: Αποτίμηση των είκοσι χρόνων πατριαρχείας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 
πατριάρχου Βαρθολομαίου, των έργων, των σχεδιασμών και των επιτευγμάτων της, που 
έχουν πανορθόδοξη, παγχριστιανική και διεθνή απήχηση και αποδοχή. 
 

549. «Πατριαρχικά θεολογικά», Σαμιακόν Βήμα 3762 (24 Ιανουαρίου 
2011), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

550. «Τελετουργίες και δρώμενα στη θρακική Αποκριά», στο 
Βιβλιοθήκη 645: Διον. Μουσμούτης (επιμ.), Από την Αποκριά στην 
Καθαρά Δευτέρα – Ελευθεροτυπία 10688 (5 Μαρτίου 2011), σ. 12-13. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονεςκαι παλαιότερες αποκριάτικες μορφές του λαϊκού 
πολιτισμού της Θράκης, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 
Αναδημοσίευση: www.enet.gr.  
 

551. «Δεκαπέντε χρόνια μιας γόνιμης πορείας», Η Βίγλα 85 (Ιανουάριος-
Φεβρουάριος 2011), σ. 1. 

 
Περίληψη: Απολογιστικό και πανηγυρικό κείμενο για τα δεκαπέντε χρόνια έκδοσης της 
σχετικής οικολογικής εφημερίδας της Σάμου. 
 

552. «Οικουμενικό Πατριαρχείο και χριστιανικός κόσμος», Σαμιακόν 
Βήμα 3772 (4 Απριλίου 2011), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

553. «Πάσχα στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 3778 (16 Μαΐου 2011), σ. 3. 
 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες πασχαλινές μορφές του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου, 
τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

554. «Η μαρτυρία της Έπης Χριστοδούλου», Χαραυγή 792 (21 Μαΐου 
2011), σ. 9. 

 
Περίληψη: Παρουσίαση βιβλίων της Έπης Χριστοδούλου, σχετικά με τον πατέρα της και το 
θέατρο του βουνού στη Σάμο, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. 
 

555. «Όψεις της ρουμανικής παρουσίας στο Άγιο Όρος», Ο Χρόνος 
12675 (9 Ιουνίου 2011), σ. 6. 

 

http://www.enet.gr/
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Περίληψη: Αναφορά στην παρουσία των Ρουμάνων στο Άγιον Όρος, με αφορμή την 
παρουσίαση σχετικής επίτομης μελέτης του Φλορίν Μαρινέσκου, κύριου ρευενητή του 
μεγάλου αυτού θέματος. 
 

556. «Μνήμες από τις θρακικές πατρίδες», Ο Χρόνος 12688 (29 Ιουνίου 
2011), σ. 8. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε παλαιότερες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της μείζονος Θράκης, 
τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 
 

557. «Τιμητικό αφιέρωμα στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ύδρας κ. 
Εφραίμ», Σαμιακόν Βήμα 3788 (25 Ιουλίου 2011), σ. 4. 

 
Περίληψη: Παρουσίαση επίτομου τιμητικού αφιερώματος στον Μητροπολίτη Ύδρας και 
Σπετσών Εφραίμ, των περιεχομένων και των συγγραφέων του. 
 

558. «Ελλάδα, Ορθοδοξία και Διαφωτισμός κατά τον Αδ. Κοραή και 
τον Κων. Οικονόμο. Η Μετακένωσις του Αλέξανδρου Παπαδερού», 
Σαμιακόν Βήμα 3789 (1 Αυγούστου 2011), σ. 5. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά η ελληνική έκδοση της σχετικής διδακτορικής διατριβής 
του Αλέξ, Παπαδερού, που αναφέρεται στην μετακένωση των δυτικών στοιχείων στον 
ελληνικό πολιτισμό, κατά τον 19ο αιώνα. 
 

559. «Εκδοτική πρόοδος των σαμιακών σπουδών», Σαμιακόν Βήμα 
3793 (12 Σεπτεμβρίου 2011), σ. 8. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

560. «Το 6ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών (Θάσος, 17-19 Σεπτεμβρίου 
2011)», Ο Χρόνος 12738 (21 Σεπτεμβρίου 2011), σ. 15. 

 
Περίληψη: Αναφορά στους σκοπούς, την διοργάνωση, τις εργασίες, τα περιεχόμενα, τους 
ομιλητές και τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού. 
 

561. «Η αναστύλωση της Ιεράς Μονής Αγίας Ζώνης», Σαμιακόν Βήμα 
3789 (19 Σεπτεμβρίου 2011), σ. 8. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην μονή της Αγίας Ζώνης, την ιστορία της και την αναστύλωση και 
αποκατάστασή της, με την μέριμνα του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Ευσεβίου. 
 

562. «Προσκυνηματική συγκίνηση», Ο Χρόνος 12749 (6 Οκτωβρίου 
2011), σ. 15. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην διαδικασία της προσκυνηματικής θεωρίας στους Αγίους Τόπους 
και στην αίσθηση των ορθοδόξων όταν επισκέπτονται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα 
προσκυνήματα της Αγίας Γης. 
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563. «Η αρχή της ινδίκτου και το Οικουμενικό Πατριαρχείο», Σαμιακόν 
Βήμα 3795 (26 Σεπτεμβρίου 2011), σ. 8. 

 
Περίληψη: Αναφορά στις τελετές για την αρχή της ινδίκτου, στο Φανάρι, και στο συναφή 
ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για ολόκληρη την Ορθοδοξία. 
 

564. «Ελληνικός πολιτισμός και πολιτισμικοί διάλογοι: Διεθνές 
συνέδριο στην Τιφλίδα», Ο Χρόνος 12752 (11 Οκτωβρίου 2011), σ. 10. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται σχετικό συνέδριο που συγκλήθηκε στη Γεωργία, οι ομιλητές, οι 
εργασίες και τα πορίσματά του, μαζί με την εξέλιξη των ελληνικών σπουδών στο 
Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας. 
 

565. «Νέες σαμιακές εκδόσεις», Σαμιακόν Βήμα 3798 (17 Οκτωβρίου 
2011), σ. 8. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

566. «Η αποτύπωση και μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Χώρας 
Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3800 (31 Οκτωβρίου 2011), σ. 8. 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες και παλαιότερες μορφές του λαϊκού πολιτισμού της 
Χώρας Σάμου, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους, με αφορμή 
σχετικό βιβλίο του γράφοντος. 
 

567. «Η σύγχρονη σαμιακή ποίηση του Άρη Χαραλαμπάκη», Σαμιακόν 
Βήμα 3799 (24 Οκτωβρίου 2011), σ. 8. 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση της ποιητικής παραφωγής του Άρη Χαραλαμπάκη και στις 
παραδοσιακές συνισταμένες του έργου του. 
 

568. «Η ένωση της Σάμου με το ελληνικό κράτος (1912): Σκέψεις με 
βάση μια επέτειο», Σαμιακόν Βήμα 3803 (21 Νοεμβρίου 2011), σ. 4. 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ένωση της Σάμου με την Ελλάδα και στις επιπτώσεις, θετικές και 
αρνητικές, που αυτή είχε για την οικονομία και την κοινωνία του νησιού. 
 
Αναφορές: Θεμ. Σοφούλης, «Επιστολή», Σαμιακόν Βήμα 3805 (5 Δεκεμβρίου 2011), σ. 3. 
 

569. «Η Παναγία στην Αγιοταφίτικη προσκυνηματική θεωρία», 
Σαμιακόν Βήμα 3804 (28 Νοεμβρίου 2011), σ. 4. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η παρουσία της Παναγίας στην λατρεία και στην λατρευτική 
παράδοση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος. 
 

570. «Βατοπαιδινά Χριστούγεννα», Σαμιακόν Βήμα 3812 (23 
Ιανουαρίου 2012), σ. 3. 
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Περίληψη: Αναφορά στην υπόθεση της προφυλάκισης του Ηγουμένου της μονής 
Βατοπαιδίου ιερομονάχου Εφραίμ, και τις γενικότερες πνευματικές και κοινωνικές 
διαστάσεις της. 
 
Αναδημοσιεύσεις: www. pemptousia. gr. και  www.diakonima.gr.  
 

571. «Εραστής της πατρώας γης», Σαμιακόν Βήμα 3816 (20 
Φεβρουαρίου 2012), σ. 8. 
 

Περίληψη: Κριτική αναφορά στο έργο και τη συγγραφική προσφορά του Γερ. Κοσμάτου, 
από το Καρλόβασι της Σάμου. 

 
Αναφορές: Γερ. Κοσμάτος, «Οφειλόμενες ευχαριστίες στον Μ. Βαρβούνη», Σαμιακόν Βήμα 3819 (12 
Μαρτίου 2012), σ. 3. 

 
572. «Η νηστεία μέσα από το πέρασμα των αιώνων», Έθνος (15 

Απριλίου 2011), σ. 10. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στη νηστεία και στην εξάσκησή της στα όρια της ελληνικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας, με βάση τη νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. 

 
573. «Σαμιακή συγγραφική προσφορά», Σαμιακόν Βήμα 3817 (27 

Φεβρουαρίου 2012), σ. 8. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
σαμιακή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, αναφερόμενα στην ιστορία και 
τον πολιτισμό του νησιού. 
 

574. «Αποκριάτικα τραγούδια της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3819 (12 
Μαρτίου 2012), σ. 9. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται δίσκος ψηφιακής εγγραφής με αποκριάτικα βωμολοχικά λαϊκά 
τραγούδια της Σάμου, του Κώστα Παπαχριστοδούλου, από το Βαθύ. 

 
575. «Ιστορικά της Ανατολικής Θράκης και της Μακεδονίας», Ο 

Χρόνος 12854 (10 Μαρτίου 2012), σ. 8. 
 

Περίληψη: Αναφορά σε στοιχεία της ιστορίας της Ανατολικής Θράκης και της Μακεδονίας 
την εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας, με βάση σχετικό βιβλίο του Πασχ. Βαλσαμίδη. 

 
576. «Ημερίδα για την Εθνομουσικολογία στη Θράκη», Ο Χρόνος 12855 

(13 Μαρτίου 2012), σ. 17. 
 
Περίληψη: Αναφορά σε ημερίδα για την εθνομουσικολογία της Θράκης, που διοργάνωσε το 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ. 
 

577. «Η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός στους θεσμούς», Σαμιακόν Βήμα 
3821 (26 Μαρτίου 2012), σ. 8. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται το ζήτημα των ορίων και των προϋποθέσεων του σεβασμού στους 
θεσμούς, που πρέπει να επιδεικνύει ο ενεργός πολίτης μιας ευνομούμενης πολιτείας. 

http://www.diakonima.gr/


 835 

 
578. «Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή στην ελληνική λατρευτική παράδοση», 

Ο Χρόνος 12871 (4 Απριλίου 2012), σ. 15. 
 

Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες και παλαιότερες μορφές του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού σχετικά με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές 
συνισταμένες τους. 
 

579. «Μία σαμιακή συλλογή διηγημάτων», Σαμιακόν Βήμα 3824 (16 
Απριλίου 2012), σ. 4. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά συλλογή διηγημάτων της Αδ. Κουμιώτου, με θέματα από 
την παραδοσιακή καθημερινότητα της Σάμου. 

 
580. «Κοινωνική συνοχή και οικονομική κρίση», Σαμιακόν Βήμα 3825 

(23 Απριλίου 2012), σ. 4. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται εδώ οι έννοιες και οι πρακτικές της κοινωνικής συνοχής και της 
αλληλεγγύης, με ειδική αναφορά στην οικονομική κρίση του ελληνικού κράτους. 

 
581. «Πολιτική ζωή και κομματοκρατία», Σαμιακόν Βήμα 3828 (14 

Μαΐου 2012), σ. 4. 
 

Περίληψη: Αναφορά στο ρόλο και τις δράσεις των κομμάτων στην ελληνική πολιτική ζωή, 
και ειδικότερα στην οικοδόμηση του νεοελληνικού πελατειακού συστήματος. 

 
582. «Κωνσταντινοπολίτικα ανάλεκτα», Ηχώ της Πόλης 8167 (29 

Μαϊου 2012), σ. 3, 4 [= Ο Χρόνος 12910 (1 Ιουνίου 2012), σ. 15]. 
 

Περίληψη: Κριτική παρουσίαση σχετικού επιστημονικού έργου του Πασχ. Βαλσαμίδη, για 
μορφές και γεγονότα της Ρωμηοσύνης της Κωνσταντινούπολης. 

 
583. «Η αιγαιοπελαγίτικη ποίηση του Άρη Χαραλαμπάκη», Σαμιακόν 

Βήμα 3829 (21 Μαΐου 2012), σ. 5. 
 

Περίληψη: Κριτική αναφορά στο ποιητικό έργο του Σαμίου γιατρού και ποιητή Άρη 
Χαραλαμπάκη, με τις ιδιαίτερες αιγαιοπελαγίτικες ρίζες του. 

 
584. «Ο Ιερός Νιπτήρας στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού», Σαμιακόν 

Βήμα 3830 (28 Μαΐου 2012), σ. 4. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται η τελετή του Νιπτήρα στη μονή Τιμίου Σταυρού, οι ρίζες, η 
ιστορία και το ιδιαίτερο τυπικό της. 

 
585. «Οικουμενικό Πατριαρχείο και ορθόδοξες δράσεις», Σαμιακόν 

Βήμα 3831 (4 Ιουνίου 2012), σ. 4. 
 

Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
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586. «Ιερά Μονή Παναγίας του Βροντά», Σαμιακόν Βήμα 3832 (18 
Ιουνίου 2012), σ. 4. 
 

Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία και στην πορεία αναστήλωσης και αποκατάστασης της 
μονής Παναγίας του Βροντά, με τά την καταστροφή της από πυρκαγιά. 

 
587. «Μεταξύ λογοτεχνίας και φιλολογίας. Νέες σαμιακές εκδόσεις», 

Σαμιακόν Βήμα 3839 (30 Ιουλίου 2012), σ. 5. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες νέες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη 
σχετική σαμιακή βιβλιογραφία, που σχετίζονται με τη λογοτεχνική παραγωγή Σαμίων 
συγγραφέων, στο πλαίσιο των σαμιακών γραμμάτων και της σαμιακής λογοτεχνίας. 
 

588. «Μεταξύ ιστορίας και λογοτεχνίας. Νέες σαμιακές εκδόσεις», 
Σαμιακόν Βήμα 3840 (6 Αυγούστου 2012), σ. 5. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες νέες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη 
σχετική σαμιακή βιβλιογραφία, που σχετίζονται με τη συγγραφική παραγωγή στον τομέα της 
ιστορίας και της ιστορικής λογοτεχνίας Σαμίων συγγραφέων, στο πλαίσιο των σαμιακών 
γραμμάτων. 
 

589. «Λαμπρή η τελετή ενθρόνισης του Επισκόπου Μποτσουάνας 
Γενναδίου», Στύλος Ορθοδοξίας 136 (Ιούλιος-Αύγουστος 2012), σ. 18. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται τα σχετικά με την τελετή ενθρόνισης του πρώτου Επισκόπου της 
Επικσοπής Μποτσουάνας, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, που έγινε 
στην πρωτεύουσα της χώρας Γκαμπορόν (2 Ιουνίου 2012), και αναφέρονται τα σχετικά με το 
εκκλησιαστικό έργο που έχει ήδη συντελεστεί στην αφρικανική αυτή χώρα και με τους 
προγραμματισμούς για μελλοντικές δράσεις. 

 
590. «Ακαδημαϊκή έρευνα και σαμιακές σπουδές», Σαμιακόν Βήμα 

3841 (13 Αυγούστου 2012), σ. 3. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται δύο νέες διδακτορικές διατριβές με σαμιακό περιεχόμενο, που 
εμπλουτίζουν τη σχετική σαμιακή βιβλιογραφία, που σχετίζονται με τη συγγραφική 
παραγωγή στον τομέα της ιστορίας Σαμίων και μη συγγραφέων, στο πλαίσιο των σαμιακών 
σπουδών, δείχνοντας τις σχετικές ερευνητικές δυνατότητες που υπάρχουν και για 
μελλοντικές ανάλογες προσπάθειες. 
 

591. «Η ενθρόνιση του πρώτου ορθοδόξου Επισκόπου Μποτσουάνας κ. 
Γενναδίου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής», 
Σαμιακόν Βήμα 3842 (20 Αυγούστου 2012), σ. 5. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται τα σχετικά με την τελετή ενθρόνισης του πρώτου Επισκόπου της 
Επικσοπής Μποτσουάνας κ. Γενναδίου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης 
Αφρικής, που έγινε στην πρωτεύουσα της χώρας Γκαμπορόν (2 Ιουνίου 2012), και 
αναφέρονται τα σχετικά με το εκκλησιαστικό έργο που έχει ήδη συντελεστεί στην 
αφρικανική αυτή χώρα. 
 

592. «Καλοκαίρι στη Χώρα της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3844 (17 
Σεπτεμβρίου 2012), σ. 8. 
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Περίληψη: Αναφέρονται βασικές πολιτισμικές δράσεις των συλλόγων και της τοπικής 
κοινωνίας στη Χώρα της Σάμου, το καλοκαίρι του 2012, και διατυπώνονται σκέψεις για τον 
τοπικό ευεργετισμό και την πολιτισμική δυναμική της τοπικής νησιώτικης κοινωνίας και των 
βασικών φορέων της. 

 
593. «Η επέτειος που άλλαξε την πορεία του Ελληνισμού. Ένας μήνας 

αφιερωμένος στα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή», Ο 
Χρόνος 12983 (28 Σεπτεμβρίου 2012), σ. 16-17. 
 

Περίληψη: Αναλύονται οι αιτίες και τα αποτελέσματα της Μικρασιατικής Καταστροφής του 
1922 μέσα από την εξέταση πρωτογενών ιστορικών πηγών της εποχής, και διατυπώνονται 
παρατηρήσεις για τις πολιτισμικές αλλαγές του Γένους, μετά την οριακή αυτή ιστορική 
συγκυρία. 

 
594. «Η λαϊκή μουσική παράδοση της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3847 (8 

Οκτωβρίου 2012), σ. 7. 
 

Περίληψη: Κριτική αναφορά σε εκδηλώσεις, εκδόσεις και έρευνες που αφορούν την λαϊκή 
παραδοσιακή μουσική της Σάμου, και οι οποίες έγιναν κατά το 2012, ως μικρή συμβολή 
στην εξέλιξη της σχετικής με τη μουσική παράδοαη του νησιού βιβλιογραφίας. 

 
595. «Μία σαμιακή μελέτη για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη», 

Σαμιακόν Βήμα 3849 (22 Οκτωβρίου 2012), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά μια μελέτη του Σαμίου φιλολόγου και συγγραφέα 
Γεωργίου Κ. Αγγελινάρα, τα βασικά σημεία της, και τα συμπεράσματά της, σε σχέση 
πάντοτε με την πλούσια και συνεχώς αυξανόμενη παπαδιαμαντική βιβλιογραφία, στα όρια 
της οποίας και εντάσσεται. 

 
596. «Είκοσι χρόνια δράσης του ‘Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου 

Νικόλαος Δημητρίου’», Σαμιακόν Βήμα 3852 (12 Νοεμβρίου 2012), σ. 7. 
 

Περίληψη: Στην δημοσίευση αυτή γίνεται απολογισμός της δράσης και των έργων του 
Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου ‘Νικόλαος Δημητρίου’ της Σάμου, με έμφαση στις 
επιστημονικές, ερευνητικές και συναφείς εκδοτικές δράσεις του, και προτείνονται δράσεις 
και ενέργειες για τη συνέχιση της προσπάθειας αυτής. 

 
597. «Η αναστύλωση της Ιεράς Μονής Μεγάλης Παναγίας Σάμου», 

Σαμιακόν Βήμα 3851 (5 Νοεμβρίου 2012), σ. 5. 
 

Περίληψη: Εκτενής αναφορά στην αρχιτεκτονική παράδοση, την ιστορία και την παρούσα 
φάση των αναστυλώσεων σε ένα από τα πλέον ιστορικά μοναστήρια της Σάμου, την Μονή 
της Μεγάλης Παναγίας, και απαντώνται απόψεις για την παραδοσιακότητα ή μη του τρόπου 
με τον οποίο σήμερα επιχειρείται αυτή η αναστύλωση. 

 
598. «Αποκοπές μελών σε πτώματα από το φόβο της μετατροπής τους 

σε βρικόλακες», Σαμιακόν Βήμα 3850 (29 Οκτωβρίου 2012), σ. 8. 
 

Περίληψη: Με βάση αναφορές των πηγών αλλά και εφημερίδων του 19ου αιώνα από την 
Άνδρο, εξετάζεται γενικότερα η δεισιδαιμονική και μαγική πρακτική της αποκοπής μελών 
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πτωμάτων, από τον φόβο μήπως οι νεκροί γίνουν βρικόλακες, και εντάσσεται στις 
γενικότερες περί βρικολάκων αντιλήψεις του ελληνικού λαού. 

 
599. «Ελληνικά πανηγύρια χτες και σήμερα», Παρνασσός 249 (Απρίλιος 

– Μάιος - Ιούνιος 2012), σ. 1. 
 

Περίληψη: Αναφέρονται οι βασικές μορφές των πανηγυριών της ελληνικής παράδοσης, 
τόσο στην εθιμική και θρησκευτική, όσο και στην κοινωνική, πολιτισμική και ψυχαγωγική 
τους διάσταση, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για την επιβίωση των πανηγυριών στο 
σύγχρονό μας αστικό περιβάλλον. 

 
600. «Ορθοδοξία και μετανεωτερικός κόσμος», Σαμιακόν Βήμα 3853 

(19 Νοεμβρίου 2012), σ. 13. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται όψεις των σχέσεων μεταξύ ορθόδοξης διανόησης και σκέψης και 
μετανεωτερικής πραγματικότητας, όπως αυτή έχει δομηθεί στο σύγχρονη κόσμο, και 
διατυπώνονται σκέψεις για τη θέση της Ορθοδοξίας στα πλαίσια του σύγχρονου κόσμου μας. 

 
601. «Η μελέτη της συλλογής κεραμικών του Μιχάλη Σταυρινού», 

Σαμιακόν Βήμα 3855 (3 Δεκεμβρίου 2012), σ. 13. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στον τρόπο εργασίας, στη μέθοδο, στους συνεργάτες, στα 
προβλήματα και στο τελικό αποτέλεσμα της μελέτης και έκδοσης της συλλογής κεραμικών 
του Σαμίου συλλέκτη Μιχάλη Σταυρινού, με την ευκαιρία της παρουσίασης σχετικής 
έκδοσης. 

 
602. «Ο εορτασμός της εκατοστής επετείου της ενώσεως της Σάμου με 

το ελληνικό κράτος», Σαμιακόν Βήμα 3857 (17 Δεκεμβρίου 2012), σ. 8. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά με σχετική κριτική αποτίμηση στις εκδηλώσεις με τις οποίες 
εορτάστηκε το 2012 η εκατοστή επέτειος από την ένωση της Σάμου με το ελληνικό κράτος, 
στις 11 Νοεμβρίου 2012, και στον κυρίαρχο ρόλο της τοπικής Εκκλησίας στη διοργάνωση 
των εκδηλώσεων αυτών. 

 
603. «Ο ποιητής Άρης Χαραλαμπάκης και η σαμιακή λογοτεχνία», Ο 

Πύργος 273 (Ιανουάριος 2013), σ. 3. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται το πρόσφατο ποιητικό έργο, καθώς και οι μελοποιήσεις των 
ποιημάτων, του στρατηγού, ιατρού και ποιητή Άρη Χαραλαμπάκη, από τον Πύργο της 
Σάμου, και διατυπώνονται σκέψεις για τον φιλολογικό και πνευματικό χαρακτήρα της 
ποίησης αυτής, καθώς και για τη θέση της στα σύγχρονά μας σαμιακά γράμματα. 

 
604. «Η μουσική παράδοση του νησιού μας», Σαμιακόν Βήμα 3858 (24 

Δεκεμβρίου 2012), σ. 4. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται εκτενώς ο δίσκος ψηφιακής εγγραφής του Δημήτρη Ζαχαρίου με 
παραδοσιακή μουσική της Σάμου, στο πλαίσιο της γενικότερης μελέτης της σαμιακής 
λαογραφίας, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για τη θέση της μουσικής παράδοσης στον 
σύγχρονό μας κόσμο. 
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605. «Εορταστικές ευχές», Σαμιακόν Βήμα 3860 (7 Ιανουαρίου 2013), σ. 
7. 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις για τη μορφολογία και τη λειτουργικότητα των 
εορταστικών ευχών, αλλά και για τις σύγχρονες μορφές τους, και τη δεοντολογία που πρέπει 
να τηρείται στη διαμόρφωσή τους. 

 
606. «Χριστουγεννιάτικων εορτών επιμύθιον», Σαμιακόν Βήμα 3859 (31 

Δεκεμβρίου 2012), σ. 4. 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις σχετικά με τις χριστουγεννιάτικες εορτές, τις 
τελετουργίες και τη λειτουργικότητά τους, και μάλιστα στο σύγχρονο και νεωτερικό 
πολιτισμικό περιβάλλον των πόλεων. 

 
607. «Το εν Δήμω … Καρλοβασίων 1978-1998 του Νώντα Βαλεοντή», 

Μεθόριος 46 (2012), σ. 37-38. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται τα βασικά σημεία ενός βιβλίου του δημοσιογράφου Ν. 
Βαλεοντή για το Καρλόβασι της Σάμου κατά την περίοδο 1978-1998, και διατυπώνονται 
σκέψεις για τη δημοσιογραφία ως πηγή για τον ιστορικό του μέλλοντος. 
 
Σημείωση: Πρόκειται για συνοπτική, και περιληπτική μορφή ανάλογου δημοσιεύματος που 
βιβλιογραφείται στη συνέχεια, βλ. παραπάτω αρ. 610. 
 

608. «Η Ρωμηοσύνη του Γιάννη Μητράκα», Ο Χρόνος 13077 (14 
Φεβρουαρίου 2013), σ. 17. 
 

Περίληψη: Με βάση το ζωγραφικό έργο του Θρακιώτη αγιογράφου και ζωγράφου Γιάννη 
Μητράκα διατυπώνονται παρατηρήσεις για την παρουσία και την παρουσίαση της 
Ρωμηοσύνης, των μορφών και των εκδηλώσεών της, στους πίνακες και στις τοιχογραφίες 
του. 
 
Αναφορές: Γ. Κολοκοτρώνης, «Σκέψεις στο έργο του Γιάννη Μητράκα», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (εκδ.), 
Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας 
(Κομοτηνή, 30 Νοεμβρίου 2014). Αθήνα 2015, σ. 50. Γλ. Τσαπικίδου, «Λίγα λόγια για τον Ιωάννη 
Μητράκα», Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer 59: 16 (2014), σ. 11. 

 
609. «Η απελευθέρωση της Ικαρίας και της Σάμου από τον οθωμανικό 

ζυγό και η τοπική Εκκλησία», Σαμιακόν Βήμα 3865 (11 Φεβρουαρίου 
2013), σ. 5. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται οι ιστορικές συνθήκες και εξελίξεις που οδήγησαν στην 
απελευθέρωση της Ικαρίας, στην κατάλυση της Ηγεμονίας της Σάμου και στην ένωση των 
δυο νησιών με το ελληνικό κράτος, το 1912, και η συμβολή της τοπικής Εκκλησίας στα 
ιστορικά αυτά γεγονότα. 

 
610. «Ο ζωγράφος Νίκος Κυπραίος και η σύγχρονη ελληνική τέχνη», 

Σαμιακόν Βήμα 3866 (18 Φεβρουαρίου 2013), σ. 3. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται εδώ το εικαστικό έργο του Σάμιου ζωγράφου Νίκου Κυπραίου, 
αλλά και εκδόσεις λευκωμάτων και βιβλίων με σχέδια, πίνακές του και μελέτες για το 
διεθνώς αναγνωρισμένο έργο του. 
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611. «Ο ζωγράφος Ντίνος Ευρυγένης και η σαμιακή καλλιτεχνική 

προσφορά του», Σαμιακόν Βήμα 3870 (18 Μαρτίου 2013), σ. 8. 
 

Περίληψη: Συστηματική αναφορά στην προσωπικότητα και το έργο του Σαμίου ζωγράφου 
Ντίνου Ευρυγένη, ειδικότερα δε στο τμήμα του έργου του που έχει άμεση σχέση με τη Σάμο, 
τα τοπία και την παραδοσιακή ζωή της, και το οποίο συνιστά ουσιαστική προσφορά στο 
σύγχρονο σαμιακό πολιτισμό. 

 
612. «Μια δημοσιογραφική πηγή για τη σύγχρονη ιστορία του 

Καρλοβάσου», Σαμιακόν Βήμα 3873 (8 Απριλίου 2013), σ. 3. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται τα βασικά σημεία ενός βιβλίου του δημοσιογράφου Ν. 
Βαλεοντή για το Καρλόβασι της Σάμου κατά την περίοδο 1978-1998, και διατυπώνονται 
σκέψεις για τη δημοσιογραφία ως πηγή για τον ιστορικό του μέλλοντος, που θα θελήσει να 
γράψει την ιστορία του σημαντικού αυτού αστικού κέντρου της Σάμου, δεύτερου μετά την 
πρωτεύουσα του νησιού. 
 
Σημείωση: Πρόκειται για πολύ εκτενέστερη, συμπληρωμένη και αναθεωρημένη μορφή ανάλογου 
προηγουμένου δημοσιεύματος, βλ. παραπάνω αρ. 605. 

 
613. «Η ‘σιωπή’ της πνευματικής ηγεσίας του τόπου», Σαμιακόν Βήμα 

3874 (15 Απριλίου 2013), σ. 13. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται κριτικά ορισμένες απόψεις για την δήθεν σιωπή των πνευματικών 
ανθρώπων του τόπου ενώπιον των μεγάλων σύγχρονων προβλημάτων, και διατυπώνονται 
προτάσεις για την αποτελεσματικότητα παρόμοιων παρεμβάσεων. 

 
614. «Ο ζωγράφος και μουσικός Κυριάκος Χαρδαβέλας», Σαμιακόν 

Βήμα (22 Απριλίου 2013), σ. 5. 
 

Περίληψη: Γίνεται εκτενής αναφορά στο ζωγραφικό και ιεροψαλτικό έργο του Κυριάκου 
Χαρδαβέλα, πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Σάμου, και ζωγράφου 
με αξιοσημείωτη συμβολή στη νεοελληνική τοπιογραφία και ειδικότερα στην 
θαλασσογραφία. 

 
615. «Η Κάρπαθος σε αρχαίους Έλληνες, λατίνους και βυζαντινούς 

συγγραφείς», Η Ροδιακή (17 Μαΐου 2013), σ. 24. 
 

Περίληψη: Με αφορμή σχετικό βιβλίο του Καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη διατυπώνονται 
παρατηρήσεις σχετικά με τις λαογραφικές πληροφορίες των αρχαίων και βυζαντινών πηγών, 
αλλά και τη δράση του Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου, που έχει ιδρυθεί στο 
νησί από τον Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού 
πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής 
Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 146 σημ. 32. 
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616. «Συμπεράσματα Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας 
(Κάρπαθος, 8-12 Μαΐου 2013)», Η Ροδιακή (23 Μαΐου 2013), σ. 23 [ = 
Αδέσμευτη Κάρπαθος (1 Ιουνίου 2013), σ. 4]. 
 

Περίληψη: Γίνεται συνοπτική παρουσίαση της φυσιογνωμίας, του περιεχομένου, της 
θεματικής και της επιστημονικής προσφοράς του Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής 
Λαογραφίας, που συγκλήθηκε στην Κάρπαθο, από τις 8 ως τις 12 Μαΐου 2013, και 
διατυπώνονται προτάσεις για τη συνέχιση του θεσμού αυτού, και την μελλοντική πορεία του 
στο χώρο της επιστήμης της ελληνικής λαογραφίας. 
 
Αναφορές: «Διεθνές Συνέδριο για τον λαϊκό πολιτισμό της Καρπάθου στη μνήμη του Καθηγητή της 
Φιλοσοφικής Σχολής Λουδοβίκου Ρος (1806-1859) και του διδάκτορος λαογραφίας Ντίνου Αντ. Μελά 
(1935-2011)», Εδώ Πανεπιστήμιο. Το Καποδιστριακό 196 (Ιούνιος 2013), σ. 17. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, 
«Η συμβολή του Μ. Γ. Βαρβούνη στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού της Δωδεκανήσου», στον τόμο 
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες 
και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 146 σημ. 30. 

 
617. «Μια ισχυρή φωνή της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3880 (27 Μαΐου 

2013), σ. 5. 
 

Περίληψη: Αναφορά και παρουσίαση ενός αυτοβιογραφικού βιβλίου του παλαίμαχου 
Σάμιου δημοσιογράφου Γεράσιμου Κοσμάτου, που παραλλήλως αποτελεί και πηγή για την 
αποτύπωση, καταγραφή και μελέτη της σύγχρονης σαμιακής δημοσιογραφίας. 

 
618. «Τεσσαρακονταετία αρχιερωσύνης της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού 

Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου», Σαμιακόν Βήμα 3881 (3 Ιουνίου 2013), 
σ. 8. 
 

Περίληψη: Γίνεται εκτενής αναφορά στα έργα και τις ημέρες της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 
Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α΄, τα πρώτα σαράντα χρόνια της αρχιερωσύνης του, και 
επισημαίνονται οι κύριοι σταθμοί της μακράς και ευκλεούς αυτής αρχιερατικής και 
πατριαρχικής διακονίας. 

 
619. «Ο θρακιώτης ζωγράφος Γιάννης Μητράκας και η λαογραφική 

μελέτη του έργου του», Ο Χρόνος 13157 (18 Ιουνίου 2013), σ. 17. 
 

Περίληψη: Με την ευκαιρία της έκδοσης μια μεταπτυχιακής διατριβής που αφορά το έργο 
του ζωγράφου Γιάννη Μητράκα, από την Μαρία Χαϊμαλά, διατυπώνονται κριτικές 
παρατηρήσεις τόσο για το βιβλίο, όσο και για το έργο του σημαντικού αυτού ζωγράφου της 
Θράκης. 
 
Αναφορές: Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ζωγραφίζοντας νέες μορφές ενδυματολογικής παράδοσης. Η 
καβακλίωτικη ενδυμασία στο έργο του Γιάννη Μητράκα», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (εκδ.), Ο Θρακιώτης 
ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας (Κομοτηνή, 30 
Νοεμβρίου 2014). Αθήνα 2015, σ. 40 σημ. 25. Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Αθανάσιος Παπάς, 
«Αφροδίτη ή Δήμητρα; Παναγία η Μεσοσπορίτισσα», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (εκδ.), Ο Θρακιώτης 
ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας (Κομοτηνή, 30 
Νοεμβρίου 2014). Αθήνα 2015, σ. 10 σημ. 2. Αθ. Παπάς, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος, Ρινήματα 
θεολογικά, τεχνοκριτικά, ιστορικά και άλλα τινά. Από το Βόσπορο 5. Θεσσαλονίκη 2015, σ. 309 σημ. 2. 
Γλ. Τσαπικίδου, «Λίγα λόγια για τον Ιωάννη Μητράκα», Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer 59: 16 
(2014), σ. 11. 
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620. «Δεκαοκτώ χρόνια αρχιερωσύνης (1995-2013) του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου», Σαμιακόν Βήμα 3882 (10 
Ιουνίου 2013), σ. 1, 7. 
 

Περίληψη: Εκτενής αναφορά στα βιογραφικά στοιχεία αλλά και στον απολογισμό των 
πρώτων είκοσι χρόνων (1995-2014) της ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου στην Ιερά Μητρόπολη των δύο ακριτικών νησιών. 
 

621. «Αθωνικών χειρογράφων σπουδή», Ο Χρόνος 13164 (28 Ιουνίου 
2013), σ. 15. 
 

Περίληψη: Γίνεται κριτική αναφορά σε σύγχρονες εκδόσεις καταλόγων αθωνικών 
χειρογράφων, και συγκεριμένα των μονών Σίμωνος Πέτρας και Ξηροποτάμου, που 
αναδεικνύουν τον θησαυρό ελληνικών χειρογράφων που φυλάσσεται σε αγιορείτικες 
βιβλιοθήκες. 
 
Αναδημοσίευση: www.xronos.gr.  

 
622. «Δέκα χρόνια γόνιμης επιστημονικής πορείας», Χοροστάσι 42 

(2013), σ. 3-4. 
 
Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις, παρατηρήσεις και συμπεράσματα, με αφορμή τα δέκα 
χρόνια έκδοσης του ελληνικού λαογραφικού περιοδικού «Χοροστάσι», του οποίου η 
παρουσία είναι ιδιαιτέρως γόνιμη και καρποφόρα στην τρέχουσα ελληνική λαογραφική 
βιβλιογραφία. 
 

623. «Ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Παντελεήμων Α΄ (1965-
1974). Δέκα χρόνια από την εκδημία του», Σαμιακόν Βήμα 3884 (24 
Ιουνίου 2013), σ. 13. 
 

Περίληψη: Με την ευκαρία της συμπληρώσεως δέκα χρόνων (2003-2013) από την κοίμηση 
του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, του από Σάμου και Ικαρίας, 
παρατίθενται στοιχεία για τη ζωή και τη δράση του στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και 
Ικαρίας. 

 
624. «Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3888 (22 Ιουλίου 

2013), σ. 8. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στη συγκρότηση και στο έργο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
Σάμου, και στα σχέδια για αναστολή της λειτουργίας της, με παράλληλη ανάπτυξη των 
επιχειρημάτων για την ματαίωση αυτής της αναστολής. 

 
625. «Η ιερή πορεία του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου Α΄ 

(1972-1991)», Σαμιακόν Βήμα 3886 (8 Ιουλίου 2013), σ. 8. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται το σχετικό τρίτομο έργο του Μητροπολίτη Φιλαδελφείας κ. 
Μελίτωνος, και διατυπώνονται σκέψεις για το ποιμαντικό, διορθόδοξο και διαχριστιανικό 
έργο του μακαριστού Πατριάρχου Δημητρίου Α΄. 

 
626. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Αντιοχείας», 

Σαμιακόν Βήμα 3885 (1 Ιουλίου 2013), σ. 8. 

http://www.xronos.gr/
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Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις για τις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το 
Πατριαρχείο Αντιοχείας, και την από κοινού αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται 
από την αντιπαράθεση της Ορθοδοξίας με το ισλάμ. 

 
627. «Η χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και το νέο έργο του καθηγητή 

Κ. Μ. Σοφούλη», Σαμιακόν Βήμα 3889 (29 Ιουλίου 2013), σ. 4. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά το νέο βιβλίο του ομότιμου καθηγητή του 
Πανεπιστημίου του Αιγαίου Κ. Μ. Σοφούλη, σχετικά με την χάραξη της εκαπαιδευτικής 
πολιτικής στο σύγχρονο ελληνικό πανεπιστήμιο. 

 
628. «Δύο σημαντικά σαμιακά βιβλία», Σαμιακόν Βήμα 3890 (5 

Αυγούστου 2013), σ. 13. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται μία νέα διδακτορική διατριβή και ένα λογοτεχνικό έργο με 
βιογραφική αφετηρία, με σαμιακό περιεχόμενο, που εμπλουτίζουν τη σχετική σαμιακή 
βιβλιογραφία, που σχετίζονται με τη συγγραφική παραγωγή στον τομέα της ιστορίας Σαμίων 
και μη συγγραφέων, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών, δείχνοντας τις σχετικές 
ερευνητικές δυνατότητες που υπάρχουν και για μελλοντικές ανάλογες προσπάθειες. 
 

629. «Αναφορά στον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 
Βασίλειο Σταυρίδη», Ηχώ της Πόλης 8481 (10 Οκτωβρίου 2013), σ. 3-4. 
 

Περίληψη: Με αφορμή βιβλίο του Πασχ. Βαλσαμίδη για τον καθηγητή της Ιεράς 
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Βασίλειο Σταυρίδη, διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά 
με το διδακτικό, επιστημονικό, ερευνητικό, συγγραφικό και γενικότερο εκκλησιαστικό έργο 
του στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
 

630. «Οι Σάμιοι στην ομογένεια του Καναδά», Σαμιακόν Βήμα 3891 (12 
Αυγούστου 2013), σ. 4. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στη σαμιακή παρουσία στα πλαίσια της ελληνικής ομογένειας 
του Καναδά, στους συλλόγους των εκεί Σαμίων, την ιστορία και την προσφορά τους, καθώς 
και στους Σαμίους ιερείς που υπηρέτησαν και υπηρετούν στην Ιερά Μητρόπολη Τορόντο, 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
 

631. «Ναοί και λαϊκή θρησκευτικότητα στους Βουρλιώτες της Σάμου», 
Σαμιακόν Βήμα 3893 (9 Σεπτεμβρίου 2013), σ. 13. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται οι ναοί του χωριού Βουρλιώτες και της ευρύτερης περιοχής 
του, στο πλαίσιο της διερεύνησης της ιστορίας της Σάμου μετά την πύκνωση του πληθυσμού 
της, τον 15ο αιώνα και ως τον 19ο αιώνα, οπότε και παγιώθηκε το ενοριακό σύστημα κάθε 
χωριού. 

 
632. «Σαμιακά μοναστηριακά», Σαμιακόν Βήμα 3894 (16 Σεπτεμβρίου 

2013), σ. 8. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την αναγέννηση των μονών 
της Σάμου, την κτηριακή και τη λειτουργική τους αποκατάσταση, αλλά και οι τελετές 
εγκαινίων των καθολικών ορισμένων από τις μονές αυτές, που έγιναν το καλοκαίρι του 2013. 
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633. «Μία εξέχουσα μορφή της Κωνσταντινουπολίτικης διανόησης», Ο 

Χρόνος 13228 (10 Οκτωβρίου 2013), σ. 15. 
 

Περίληψη: Με αφορμή βιβλίο του Πασχ. Βαλσαμίδη για τον καθηγητή της Ιεράς 
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Βασίλειο Σταυρίδη, διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά 
με το διδακτικό, επιστημονικό, ερευνητικό, συγγραφικό και γενικότερο εκκλησιαστικό έργο 
του, και για το λόγιο κλίμα που τον διέπλασσε και τον ανέδειξε. 

 
634. «Ενοριακά της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 3896 (30 Σεπτεμβρίου 

2013), σ. 5. 
 

Περίληψη: Αναγράφονται και σχολιάζονται λατρευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες 
σαμιακών ενοριών, πανηγύρια και συνεστιάσεις τους, που σχετίζονται άμεσα με τη λαϊκή 
θρησκευτική και λατρευτική ζωή των κατοίκων της Σάμου. 

 
635. «Σαμιακή συγγραφική και εκδοτική παραγωγή», Σαμιακόν Βήμα 

3898 (14 Οκτωβρίου 2013), σ. 5. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες νέες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη 
σχετική σαμιακή βιβλιογραφία, που σχετίζονται με τη συγγραφική παραγωγή στον τομέα της 
ιστορίας και της ιστορικής λογοτεχνίας Σαμίων συγγραφέων, στο πλαίσιο των σαμιακών 
γραμμάτων. 
 

636. «Καταχρήσεις της παράδοσης», Σαμιακόν Βήμα 3900 (28 
Οκτωβρίου 2013), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται κριτικά ορισμένες μορφές των σύγχρονων και νεωτερικών 
λαογραφικών της Σάμου, στις οποίες παρατηρείται το φαινόμενο της καθ’ υπερβολήν χρήσης 
παλαιότερων μορφών του λαϊκού πολιτισμού του νησιού. 

 
637. «Λαογραφικό συνέδριο στην Κομοτηνή για την διαχείριση της 

παράδοσης», Σαμιακόν Βήμα 3901 (4 Νοεμβρίου 2013), σ. 7. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζονται οι ανακοινώσεις, τα συμπεράσματα, η στοχοθεσία και τα 
επιστημονικά αποτελέσματα του Γ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου των πανεπιστημιακών 
λαογράφων των ελληνικών ΑΕΙ, που ασχολήθηκε με το ζήτημα της σύγχρονης διαχείρισης 
της παράδοσης. 
 

638. «Μια ιστορική επέτειος: Η ένωση της Σάμου με το ελεύθερο 
ελληνικό κράτος», Σαμιακόν Βήμα 3902 (11 Νοεμβρίου 2013), σ. 5. 
 

Περίληψη: Με αφορμή την επέτειο της ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα, που κηρύχθηκε 
στις 11 Νοεμβρίου του 1912, παρουσιάζονται ορισμένες κριτικές σκέψεις για το ιστορικό 
γεγονός και τις άμεσες και έμμεσες συνέπειές του, στην μικρή και στη μεγάλη ιστορική 
κλίμακα, επί της κοινωνίας και της διαχρονικής πορείας του νησιού. 

 
639. «Από τον θρακικό Ελληνισμό: Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή 

Θράκη και η Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας και Κομοτηνής», Σαμιακόν 
Βήμα 3905 (2 Δεκεμβρίου 2013), σ. 7. 
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Περίληψη: Γίνεται ιστορική αναδρομή, αλλά και αναφορά στην παρούσα κατάσταση της 
Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, μιας από τις θρακικές Μητροπόλεις των 
Νέων Χωρών, με ταυτόχρονη απαρίθμηση των σημαντικών εκκλησιαστικών 
προσωπικοτήτων που αυτή ανέδειξε κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα. 

 
640. «Μεταμφιέσεις των χριστουγεννιάτικων εορτών στην ελληνική 

λαϊκή παράδοση», Ο Χρόνος 13281 (25 Δεκεμβρίου 2013), σ. 17. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις μεταμφιέσεων του 
Δωδεκαημέρου, από ολόκληρο τον ελληνικό πολιτισμικό χώρο, με γενικότερη αναφορά στα 
ελληνικά χριστουγεννιάτικα έθιμα. 

 
641. «Οι μεταμφιέσεις του Δωδεκαημέρου στην ελληνική λαϊκή 

θρησκευτικότητα», Σαμιακόν Βήμα 3908 (23 Δεκεμβρίου 2013), σ. 13. 
 

Περίληψη: Στο άρθρο αυτό συγκεντρώνονται ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
μεταμφιέσεων του Δωδεκαημέρου, από ολόκληρο τον ελληνικό πολιτισμικό χώρο. Κατόπιν, 
οι δωδεκαημερίτικες μεταμφιέσεις εντάσσονται στον ετήσιο ελληνικό λαϊκό εορτολογικό 
κύκλο, και διατυπώνονται σχετικές ερνημευτικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις. 
 

642. «Η φυσιογνωμία ενός νέου σαμιακού περιοδικού», Σαμιακόν Βήμα 
3907 (16 Δεκεμβρίου 2013), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται η βασική επιστημονική και εκδοτική γραμμά, τα περιεχόμενα και 
οι στόχοι του σαμιακού επιστημονικού περιοδικού «Δελτίο Σαμιακών Σπουδών», που 
εκδίδεται ανά διετία ως επετηρία των τοπικών σαμιακών σπουδών. 

 
643. «Δηκτική ποίηση του Άρη Χαραλαμπάκη», Σαμιακόν Βήμα 3910 

(6 Ιανουαρίου 2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται μία σατιρική ποιητική συλλογή του Σαμίου ποιητή 
Αριστογείτονα Χαραλαμπάκη, που επικεντρώνεται σε περιγραφές σύγχρονων ανθρώπινων 
τύπων, και διατυπώνονται παρατηρήσεις για το είδος αυτό της ποίησης, στην παράδοση του 
οποίου ανήκει η συγκεκριμένη συλλογή. 

 
644. «Προσκυνηματικές εκδρομές και λαϊκή θρησκευτικότητα», 

Σαμιακόν Βήμα 3911 (13 Ιανουαρίου 2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η σχέση των προσκυνηματικών εκδρομών που διοργανώνουν σήμερα 
οι ενορίες και οι Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με το ρεύμα του θρησκευτικού 
τουρισμού, αλλά και με την ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα, στις πλέον νεωτερικές 
εκδοχές της. 

 
645. «Η εκκλησιαστική μουσική παράδοσή μας», Σαμιακόν Βήμα 3914 

(3 Φεβρουαρίου 2014), σ. 5. 
 

Περίληψη: Με βάση το μουσικό βιβλίο του Γ. Κ. Αγγελινάρα για τη θεία λειτουργία 
διατυπώνονται σκέψεις για τη σαμιακή παράδοση της εκκλησιαστικής μουσικής και για την 
διατήρηση και επαύξηση της μουσικής παράδοσης του Γένους. 
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646. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως πρωτοκορυφαίος Θρόνος της 
Ορθοδοξίας», Σαμιακόν Βήμα 3915 (10 Φεβρουαρίου 2014), σ. 5. 
 

Περίληψη: Με αφορμή ορισμένες ιστορικές επισημάνσεις σχετικά με τη διαχρονική πορεία 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξάγονται συμπεράσματα για τον ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει στην παγκόσμια ορθόδοξη κίνηση και στην χριστιανική πνευματική 
καλλιέργεια και κατάρτιση της εποχής μας. 
 

647. «Μεταξύ ιστορίας και μυθιστορίας: Ο ήρωας Υπολοχαγός Ιωάννης 
Χατζηγεωργίου (1887-1919) από τον Παγώνδα της Σάμου», Σαμιακόν 
Βήμα 3916 (17 Φεβρουαρίου 2014), σ. 5. 
 

Περίληψη: Με αφορμή ένα σχετικό λογοτεχνικό βιβλίο που κυκλοφορήθηκε το 2013, 
γίνεται αναφορά σε έναν Σάμιο ήρωα αξιωματικό του ελληνικού στρατού, τον Ιωάννη 
Χατζηγεωργίου από τον Παγώνδα, που σκοτώθηκε ηρωικώς μαχόμενος το 1919. 
 

648. «Θρακικός πανεπιστημιακός ερευνητικός και συγγραφικός 
αμητός», Ο Χρόνος 13322 (27 Φεβρουαρίου 2014), σ. 15. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες θρακικές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
βιβλιογραφία. Πρόκειται για μελέτες καθηγητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
και μάλιστα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, που δείχνουν και την 
προσφορά του πανεπιστημίου αυτού στο πλαίσιο των θρακικών σπουδών, αναφερόμενα στην 
ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. 
 

649. «Λογοτεχνικά ταξίδια», Σαμιακόν Βήμα 3917 (24 Φεβρουαρίου 
2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά ένα βιβλίο της Έλενας Χουσνή, που αποδίδει με 
μυθιστορηματικό λόγο τους όρους και στις συνέπειες της ελληνικής οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, και εξάγονται σχετικά συμπεράσματα.  

 
650. «Το γυναικείο ζήτημα στις ιστορικές μελέτες», Σαμιακόν Βήμα 

3918 (3 Μαρτίου 2014), σ. 8. 
 

Περίληψη: Με βάση αντίστοιχο ιστορικό βιβλίο της Πόλυς Θαναηλάκη, διατυπώνονται 
παρατηρήσεις σχετικά με τη θέση της γυναίκας στις ιστορικές σπουδές κατά τον 19ο και τον 
20ό αιώνα, και μάλιστα σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής 
δραστηριότητας, όπους τους μελετά η επιστήμη της ιστορίας. 

 
651. «Χριστιανισμός και Ελληνισμός στη ζωή του Γένους», Σαμιακόν 

Βήμα 3921 (24 Μαρτίου 2014), σ. 8. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες όψεις των σχέσεων του Ελληνισμού και του 
Χριστιανισμού, κυρίως στο επίπεδο των ιδεών και της φιλοσοφίας, και των τρόπων με τους 
οποίους τελικά συνδέθηκαν στην ιστορική διαδρομή του Γένους. 

 
652. «Τα συνέδρια για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης 

(1821-2021)», Σαμιακόν Βήμα 3922 (31 Μαρτίου 2014), σ. 8. 
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Περίληψη: Παρουσιάζονται το εγχείρημα της διοργάνωσης δέκα επιστημονικών συνεδρίων 
για την επανάσταση του 1821 από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πρόταση 
της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας, οι σκοποί, οι στόχοι και η 
επιμέρους θεματικές των συνεδρίων αυτών. 
 
Αναφορές: Δ. Οικονόμου, «Ιστορική έρευνα για την επανάσταση του 1821 από την Εκκλησία της 
Ελλάδος», Μεθόριος 51 (2014), σ. 17-18. 

 
653. «Ο Ιούδας στα ελληνικά πασχαλινά έθιμα», Σαμιακόν Βήμα 3924 

(14 Απριλίου 2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η μορφή του Ιούδα σε 
ορισμένα πασχαλινά έθιμα του ελληνικού λαού που αναφέρονται σε αυτόν, και η 
φυσιογνωμία που ο λαός του αποδίδει στα λαϊκά λατρευτικά έθιμά του. 

 
654. «Αναστάσιμα λαογραφικά», Σαμιακόν Βήμα 3925 (21 Απριλίου 

2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες βασικές μορφές της πασχαλινής λαϊκής εθιμοταξίας, 
με παρατηρήσεις για την καταγωγή και την συχνά προχριστιανική προέλευση των επιμέρους 
στοιχείων και αρχετυπικών ιδεών που συναπαρτίζουν τα έθιμα αυτά. 

 
655. «Εκδόσεις σαμιακής λαογραφίας», Σαμιακόν Βήμα 3926 (28 

Απριλίου 2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες νέες σαμιακές λαογραφικές εκδόσεις, που 
εμπλουτίζουν τη σχετική σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία, που σχετίζονται με τη 
συγγραφική παραγωγή στον τομέα της μελέτης του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισμού του 
νησιού, στο πλαίσιο των σαμιακών γραμμάτων. 
 
Αναφορές: Γ. Κόκκας, «Η στήλη των αναγνωστών», Άνεμος της Λέκκας 46 (2014), σ. 5. 
 

656. «Τάσεις αποϊεροποίησης του ετήσιου κύκλου των σχολικών 
εορτών», Σαμιακόν Βήμα 3927 (5 Μαΐου 2014), σ. 3. 
 

Περίληψη: Αναλύονται κριτικά ορισμένες τάσεις για επίσημη αποσύνδεση των σχολικών 
εορτών και αργιών από τον ορθόδοξο ετήσιο εορτολογικό κύκλο, και αναλύονται οι 
πολιτισμικές επιπτώσεις που αυτό θα έχει για τον ελληνικό λαό. 

 
657. «Στον απόηχο της επίσκεψης του Πάπα και Πατριάρχου 

Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής στη Θράκη», Ο Χρόνος 13376 (21 
Μαΐου 2014), σ. 19. 
 

Περίληψη: Περιγράφεται η περιοδεία του Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου Β΄ στη 
Θράκη, και αναλύεται η σημασία που παρουσιάζει για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία 
στην ακριτική αυτή περιοχή. 

 
658. «Πυλώνες και άξονες μιας πολιτισμικής τουριστικής ανάπτυξης», 

Σαμιακόν Βήμα 3930 (26 Μαΐου 2014), σ. 7. 
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Περίληψη: Διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις σχετικά με την προβολή των 
μεταβυζαντινών μνημείων και της αντίστοιχης θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Σάμου, ώστε να αποτελέσουν και πυλώνες ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης. 

 
659. «Βιβλία και εκδόσεις σαμιακού ενδιαφέροντος», Σαμιακόν Βήμα 

3931 (2 Ιουνίου 2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες νέες σαμιακές λαογραφικές εκδόσεις, που 
εμπλουτίζουν τη σχετική σαμιακή λαογραφική βιβλιογραφία, που σχετίζονται με τη 
συγγραφική παραγωγή στον τομέα της μελέτης του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισμού του 
νησιού, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών. 
 

660. «Η ανάδειξη των μνημείων της Χώρας Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 
3932 (9 Ιουνίου 2014), σ. 13. 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις και προτάσεις για την ανάδειξη των εκκλησιαστικών 
μεταβυζαντινών μνημείων της πρώτης πρωτεύουσας της Σάμου, της Χώρας, και για τους 
τρόπους με τους οποίους αυτά μπορούν να γίνουν πόλος έλξης επισκεπτών, και τρόπος 
προβολής της ιστορίας και του πολιτισμού της Σάμου. 

 
661. «Η Μητροπολιτική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου 

και Ικαρίας», Σαμιακόν Βήμα 3934 (23 Ιουνίου 2014), σ. 5. 3935 (30 
Ιουνίου 2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εκτενής αναφορά στην Μητροπολιτική Βιβλιοθήκη της Σάμου, το περιεχόμενο, 
τη συγκρότηση, την αναδιάρθρωση, την επιστημονική καταγραφή και ταξινόμηση και την 
ερευνητική αξιοποίηση των θησαυρών, σε χειρόγραφα και έντυπα βιβλία, που περιέχει. 

 
662. «Σαράντα χρόνια προσφοράς του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης», Σαμιακόν Βήμα 3937 (14 Ιουλίου 2014), σ. 13. 
 

Περίληψη: Αναφορά στην επέτειο των σαράντα χρόνων λειτουργίας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, και ιδιαίτερα στην επιστημονική, ερευνητική, διδακτική, κοινωνική 
αλλά και εθνική προσφορά του στην ευαίσθητη περιοχή της ελληνικής Θράκης. 

 
663. «Μικρό οδοιπορικό του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου στη 

Θράκη», Στύλος Ορθοδοξίας 157 (Ιούνιος 2014), σ. 23. 
 

Περίληψη: Περιγράφεται η περιοδεία του Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου Β΄ στη 
Θράκη, συγκεκριμένα στο Διδυμότειχο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή και στη 
Ξάνθη, και αναλύεται η σημασία που παρουσιάζει για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία 
στην ακριτική αυτή περιοχή. 

 
664. «Ο Σάμιος ποιητής Γεώργιος Κλεάνθης (1801-1839): Βιογραφικά 

στοιχεία», Σαμιακόν Βήμα 3938 (21 Ιουλίου 2014), σ. 5. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η ζωή, η επαναστατική δράση αλλά και το ποιητικό έργο του Σαμίου 
ποιητή Γεωργίου Κλεάνθη, που έζησε στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, και πήρε ενεργό 
μέρος στη σαμιακή επανάσταση του 1821. 
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665. «Ο Σάμιος ποιητής Γεώργιος Κλεάνθης (1801-1839): Εργογραφικά 
στοιχεία», Σαμιακόν Βήμα 3939 (28 Ιουλίου 2014), σ. 8. 
 

Περίληψη: Με βάση τις υπάρχουσες πηγές, και τη σχετική βιβλιογραφία, μελετάται πώς και 
πόσο τα επαναστατικά γεγονότα της εποχής επέδρασαν και καθόρισαν το ποιητικό έργο του 
Κλεάνθη, σε σχέση με τον ζέοντα πατριωτισμό αλλά και την ιστορική του παρουσία. 

 
666. «Ο Σάμιος ποιητής Γεώργιος Κλεάνθης (1801-1839): αποτιμήσεις, 

κρίσεις και προοπτικές μελέτης», Σαμιακόν Βήμα 3940 (4 Αυγούστου 
2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται ορισμένες παρατηρήσεις και κρίσεις για το συνολικό έργο του 
Σαμίου επαναστάτη και ποιητή, και εξετάζονται οι προοπτικές μελέτης του έργου του, υπό το 
φως νέων σχετικών αρχειακών δεδομένων και ανακαλύψεων. 

 
667. «Ο εορτασμός της επετείου της 6ης Αυγούστου στο Πυθαγόρειο», 

Σαμιακόν Βήμα 3941 (11 Αυγούστου 2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία του εορτασμού της εθνικής και θρησκευτικής 
επετείου της ναυμαχίας της Μυκάλης, του 1824, που αποτελεί τοπική εθνική εορτή της 
Σάμου, από την πλευρά της μελέτης του δημόσιου τελετουργικού. 

 
668. «Με τον Κώστα Ι. Καλατζή στο Άγιον Όρος», Σαμιακόν Βήμα 3944 

(15 Σεπτεμβρίου 2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται μια μεταθανάτια έκδοση του Σάμιου λογοτέχνη Κώστα Ι. 
Καλατζή, σχετικά με μια επίσκεψή του στο Άγιον Όρος και τις εντυπώσεις του από τον 
αθωνικό μοναχισμό, και διατυπώνονται κριτικές παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο που ο 
συγγραφέας αντιμετώπισε την αθωνική μοναστική παράδοση. 

 
669. «Η αναγόρευση της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 

Βαρθολομαίου σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ. Π. Θ.», Ο Χρόνος 13455 (23 Σεπτεμβρίου 
2014), σ. 14-15. 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις για την βαθύτερη σημασία και τον συμβολισμό της 
αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου σε επίτιμο διδάκτορα της 
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  
 

670. «Η θρησκευτικότητα του Λογοθέτη Λυκούργου και η επέτειος της 
6ης Αυγούστου 1824», Σαμιακόν Βήμα 3943 (8 Σεπτεμβρίου 2014), σ. 4. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η στενή σχέση του αρχηγού της σαμιακής επανάστασης Λογοθέτη 
Λυκούργου με την Ορθοδοξία, και ορισμένες χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της βαθιάς πίστης 
που τον διέκρινε, σε σχέση με τη σημασιοδότηση του εορτασμού της απόκρουσης των 
Τούρκων από τη Σάμο, τον Αύγουστο του 1824. 
 
Σημείωση: Πρόκειται για το κείμενο του πανηγυρικού λόγου που εκφωνήθηκε κατά τον 
εορτασμό της επετείου, στις 6 Αυγούστου 2014, στο ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Πυθαγορείου. 
 



 850 

671. «Μια σημαντική συμβολή στα σαμιακά γράμματα», Σαμιακόν 
Βήμα 3945 (22 Σεπτεμβρίου 2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται εδώ ένα βιβλίο του Μιχ. Παπαδημητρίου με μεταφράσεις 
αρχαίων ελληνικών ανεκδότων, και σχολιάζονται οι βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά 
την μετάφραση και την απόδοσή τους στα νέα ελληνικά.  

 
672. «Η μετονομασία ενός πανεπιστημιακού τμήματος», Σαμιακόν 

Βήμα 3946 (29 Σεπτεμβρίου 2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Σχολιάζεται η απόφαση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης να μετονομαστεί σε Τμήμα Φιλολογίας, και αναπτύσσονται τα 
επιχειρήματα σχετικά με την ενέργεια αυτή, αλλά και τις επιστημονικές συνισταμένες της. 

 
673. «Η Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Σάμου στα 1947», Σαμιακόν Βήμα 

3949 (20 Οκτωβρίου 2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Με βάση αρχειακές πηγές παρουσιάζεται η δυσχερής θέση της μονής Τιμίου 
Σταυρού Σάμου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως την περιέγραψε ο ηγούμενός 
της, Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Καλούδης. 

 
674. «Η έννοια του συρμού στον σύγχρονο λαϊκό άνθρωπο», Σαμιακόν 

Βήμα 3950 (27 Οκτωβρίου 2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η σημασία, αλλά και η λειτουργικότητα της μόδας για το σύγχρονό 
μας λαϊκό πολιτισμό και η σχέση της μετα φαινόμενα της πολιτισμικής αλλοτρίωσης και της 
παγκοσμιοποίησης. 

 
675. «Ιστορική πορεία του χριστιανισμού στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 

3952 (10 Νοεμβρίου 2014), σ. 4. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται η διαχρονική παρουσία του χριστιανισμού στη Σάμο και 
εκτίθεται η σημερινή κατάσταση της τοπικής Εκκλησίας, το έργο και τα ιδρύματά της, στο 
πλαίσιο της θρησκευτικότητας των κατοίκων του νησιού. 

 
676. «Η εκκλησιαστική πολιτιστική κληρονομιά ανάμεσα στην ιστορία 

του παρελθόντος και τις τεχνολογίες του μέλλοντος», Σαμιακόν Βήμα 3951 
(3 Νοεμβρίου 2014), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την μελέτη της εκκλησιαστικής 
ιστορίας και παράδοσης με βάση τα επιτεύγματα και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, 
που προσφέρονται για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. 

 
677. «Το ‘Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου’ και η Σάμος», 

Σαμιακόν Βήμα 3954 (24 Νοεμβρίου 2014), σ. 5. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται η δομή, οι σκοποί και οι δράσεις του «Ινστιτούτου Λαϊκού 
Πολιτισμού Καρπάθου», και οι δυνατότητες συνεργασίας με ανάλογους και ομόζυγους 
σαμιακούς φορείς. 
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678. «Οι μονές της Σάμου και η ζωή στο νησί κατά την περίοδο της 
οθωμανικής κυριαρχίας», Σαμιακόν Βήμα 3955 (1 Δεκεμβρίου 2014), σ. 5. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την ίδρυση, τη στελέχωση και την ανάπτυξη 
των μονών της Σάμου κατά την τουρκοκρατία, και αναφέρονται αναλυτικά οι σχετικές 
αρχειακές πηγές. 
 

679. «Ο Σουηδός συγγραφέας Γιαν Χένρικ Σβαν και η Σάμος», 
Σαμιακόν Βήμα 3953 (17 Νοεμβρίου 2014), σ. 5. 
 

Περίληψη: Μέσα από τα βιβλία ενός Σουηδού λογοτέχνη, που αναφέρεται στη Σάμο, 
εξετάζεται η εικόνα του νησιού και των ανθρώπων του, όπως παρουσιάζεται στις σελίδες 
των έργων του. 

 
680. «Ιστορίες της καθημερινότητας», Σαμιακός Τύπος 743 (17 

Νοεμβρίου 2014), σ. 15. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται ένα λογοτεχνικό βιβλίο του Σαμίου δημοσιογράφου Νώντα 
Βαλεοντή, το οποίο περιλαμβάνει πολλές και αξιόλογες αφηγήσεις ζωής, που αποτελούν 
πηγές για τη σαμιακή λαογραφία. 

 
681. «Βυζαντινό θρακικό μυθιστόρημα του Ζαφείρη Κ. Μέκου», Ο 

Χρόνος 13498 (22 Νοεμβρίου 2014), σ. 16. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται ένα μυθιστόρημα του Κομοτηναίου δικηγόρου και συγγραφέα 
Ζαφείρη Μέκου, που εξελίσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, και ειδικότερα στο 
Παπίκιο όρος, σχετικά με τα στοιχεία της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών που 
περιλαμβάνει. 

 
682. «Πατριαρχική αναγόρευση στη Σχολή Κλασικών και 

Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», Ο 
Πολίτης 571 (Νοέμβριος 2014), σ. 1, 3. 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις για την βαθύτερη σημασία και τον συμβολισμό της 
αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου σε επίτιμο διδάκτορα της 
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  

 
683. «Μονές, μοναστηριακά κτήματα και παραδοσιακή οικονομία στην 

τουρκοκρατούμενη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 3956 (8 Δεκεμβρίου 2014), σ. 
5. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την οικονομική κατάσταση, την περιουσιακή 
θέση και την οικονομική κατάσταση των μονών της Σάμου κατά την τουρκοκρατία, και 
αναφέρονται αναλυτικά οι σχετικές αρχειακές πηγές. 

 
684. «Ορθόδοξη θρησκευτικότητα στην Ηγεμονική Σάμο», Σαμιακόν 

Βήμα 3958 (22 Δεκεμβρίου 2014), σ. 5. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται το περίγραμμα και αποτυπώνονται οι κύριες εκδηλώσεις της 
θρησκευτικότητας των Σαμίων, κατά την περίοδο της Ηγεμονίας της Σάμου (1834-1912) ως 
εισαγωγή σε σχετική ημερίδα που διοργανώθηκε στη Σάμο (21 Νοεμβρίου 2014). 
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685. «Οι μονές της Σάμου και η ανάπτυξη των γραμμάτων και της 

παιδείας στο νησί κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας», Σαμιακόν Βήμα 
3957 (15 Δεκεμβρίου 2014), σ. 5. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη των γραμμάτων και της 
παιδείας στο νησί, αλλά και την γενικότερη πνευματική κατάσταση των μονών της Σάμου 
κατά την τουρκοκρατία, και αναφέρονται αναλυτικά οι σχετικές αρχειακές πηγές. 

 
686. «Από τα λαογραφικά του Δωδεκαημέρου. Οι δωδεκαημερίτικες 

δαιμονικές υπάρξεις στην ελληνική λαογραφία», Ο Χρόνος 13522 (31 
Δεκεμβρίου 2014), σ. 13. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται οι παραδόσεις για τους καλικαντζάρους, η τυπολογία τους στην 
ελληνική λαογραφία και οι θεωρίες για την προέλευση και την ταυτότητα αυτών των 
δαιμονικών υπάρξεων του ελληνικού Δωδεκαημέρου. 

 
687. «Κάλαντα και ‘Καλήμερα’ στην ελληνορθόδοξη λαϊκή 

θρησκευτική παράδοση», Σαμιακόν Βήμα 3959 (29 Δεκεμβρίου 2014), σ. 
4. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται τα παραδοσιακά κάλαντα των μεγάλων εορτών του Δωδεκαημέρου, 
η μορφή, το περιεχόμενο, οι συμβολισμοί και η λειτουργικότητά τους, με χαρακτηριστικά 
παραδείγματα από διάφορες ελληνικές περιοχές. 

 
688. «Ο Μέγας Αγιασμός των Φώτων στην ελληνική λαϊκή 

θρησκευτικότητα και εθιμοταξία», Σαμιακόν Βήμα 3960 (5 Ιανουαρίου 
2015), σ. 8. 
 

Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στα εθιμολογικά του Μεγάλου Αγιασμού των 
Θεοφανίων, όπως αυτά εμφανίζονται στον ελληνικό εορτολογικό κύκλο, και διατυπώνονται 
παρατηρήσεις σχετικές με την σημαντική αυτή εορτολογική στιγμή. 

 
689. «Ο άγιος Νικόλαος στη λαϊκή θρησκευτική παράδοση των 

Ελλήνων», Σαμιακόν Βήμα 3961 (12 Ιανουαρίου 2015), σ. 8. 
 

Περίληψη: Γίνεται εκτενής αναφορά στην λαϊκή λατρεία του αγίου Νικολάου, σε διάφορες 
ελληνικές περιοχές, και συνδυάζονται τα επι μέρους δεδομένα της με τα στοιχεία που 
παρέχουν τα αγιολογικά κείμενά του και οι ιστορικές τύχες των λειψάνων του. 

 
690. «Η σαμιακή ιστοριογραφία και το έργο του Νικ. Σεβαστόπουλου», 

Σαμιακόν Βήμα 3962 (19 Ιανουαρίου 2014), σ. 8. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά το περί την ιστορία της Σάμου επίτομο έργο του Νικ. 
Σεβαστόπουλου, και διατυπώνονται σκέψεις και απόψεις για τη θέση του, στα πλαίσια της 
σαμιακής ιστοριογραφίας και βιβλιογραφίας. 
 
Αναφορές: «Ο Νίκος Σεβαστόπουλος για άρθρο του Μαν. Βαρβούνη», Σαμιακόν Βήμα 3966 (16 
Φεβρουαρίου 2015), σ. 3. 
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691. «Θρησκευτική λαογραφία: ένας αυτόνομος κλάδος της επιστήμης 
της λαογραφίας», Σαμιακόν Βήμα 3965 (9 Φεβρουαρίου 2015), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται η έννοια, ο ορισμός και τα επιμέρους περιεχόμενα του κάδου 
της θρησκευτικής λαογραφίας, καθώς και τα βασικά συμπεράσματα στα οποία αυτός 
καταλήγει σχετικά με την μελέτη της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. 

 
692. «Κύριες εκδηλώσεις της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας», 

Σαμιακόν Βήμα 3966 (16 Φεβρουαρίου 2015), σ. 8. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε ορισμένες βασικές εκδηλώσεις της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας, τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά τους, στα πλαίσια της 
λαογραφικής μελέτης της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικής συμπεριφοράς. 

 
693. «Η δημοσίευση του κώδικα της κοινότητος Μαρωνείας», 

Παρατηρητής της Θράκης 6812 (20 Φεβρουαρίου 2015), σ. 10. 
 

Περίληψη: Αναφορά στις μεθοδολογικές και πρακτικές δυσχέρειες, και στην επιστημονική 
εργασία που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, η τυπογραφική απόδοση και ο 
σχολιασμός του κώδικα της κοινότητος Μαρωνείας, του νομού Ροδόπης. 

 
694. «Οι περί του Θεού λαϊκές αντιλήψεις στην ελληνική λαϊκή 

θρησκευτικότητα», Σαμιακόν Βήμα 3967 (23 Φεβρουαρίου 2015), σ. 13. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις βασικές λαϊκές αντιλήψεις και δοξασίες που αναφέρονται 
στο Θεό, τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά τους, στα πλαίσια της λαογραφικής μελέτης 
της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικής συμπεριφοράς. 

 
695. «Η Παναγία στην ελληνική θρησκευτική λαογραφία», Σαμιακόν 

Βήμα 3968 (2 Μαρτίου 2015), σ. 7. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις βασικές λαϊκές αντιλήψεις και δοξασίες που αναφέρονται 
στην Παναγία και στη λαϊκή λατρεία της, στα πλαίσια της λαογραφικής μελέτης της 
ελληνικής λαϊκής θρησκευτικής συμπεριφοράς. 

 
696. «Λαϊκές λατρευτικές επωνυμίες και πρακτικές για την Παναγία 

στην ελληνική θρησκευτική λαογραφία», Σαμιακόν Βήμα 3972 (30 
Μαρτίου 2015), σ. 7. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις κυριότερες λαϊκές λατρευτικές επωνυμίες που αποδίδονται 
στην Παναγία, αλλά και σε ορισμένες χαρακτηριστικές θεομητορικές λαϊκές λατρευτικές 
πρακτικές. 

 
697. «Μεγαλοβδομαδιάτικα λαογραφικά», Σαμιακόν Βήμα 3973 (6 

Απριλίου 2015), σ. 7. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για τα ελληνικά έθιμα της 
Μεγάλης Εβδομάδας, για τις ρίζες, την προέλευση, την σύγχρονη μορφή τους και την 
λειτουργικότητά τους, στα πλαίσια της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας.  
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698. «Η Εβδομάδα του Πάσχα στην ελληνική θρησκευτική 
λαογραφία», Σαμιακόν Βήμα 3974 (13 Απριλίου 2015), σ. 7. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για τα ελληνικά λαϊκά 
πασχαλινά έθιμα στα πλαίσια της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. Διατυπώνονται 
επίσης ορισμένες σκέψεις σχετικά με την σύγχρονη μετεξέλιξη ορισμένων από αυτά. 

 
699. «Ανάληψη, Μεσοπεντηκοστή και Πεντηκοστή στην ελληνική 

θρησκευτική λαογραφία», Σαμιακόν Βήμα 3975 (20 Απριλίου 2015), σ. 7. 
 

Περίληψη: Στην μελέτη αυτή διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για τα ελληνικά λαϊκά 
θρησκευτικά έθιμα, που ανήξουν στον κύκλο του Πάσχα, ως και την Πεντηκοστή, και 
διατυπώνονται σκέψεις σχετικά με την σύγχρονη μετεξέλιξή τους. 
 

700. «Η σημασία των θυρανοιξίων της ροτόντας του αγίου Γεωργίου 
στο Κάιρο», Στύλος Ορθοδοξίας 166 (Απρίλιος 2015), σ. 26. 
 

Περίληψη: Αναφορά στην τελετή των θυανοιξίων της ιστορικής μονής του αγίου Γεωργίου 
στο παλαιό Κάιρο, και στη σημασία που αυτή μπορεί να έχει για την ευρύτερη περιοχή της 
χριστιανικής Μέσης Ανατολής. 
 
Σημείωση: Συντομευμένη και συνοπτικότερη μορφή του κειμένου έχει δημοσιευθεί και 
ηλεκτρονικά, υπό τον τίτλο «Τα θυρανοίξια της ροτόντας του αγίου Γεωργίου στο Κάιρο», www. 
amen.gr (28 Απριλίου 2015) [βλ. αρ. ΙΙΙ. Α. 737]. 
 

701. «Το λαϊκό στιχούργημα για τα Κοπασικά (συμπληρωματικές 
πληροφορίες από τον Μανόλη Βαρβούνη)», Μεθόριος 55 (2015), σ. 27. 
 

Περίληψη: Σε προγενέστερο δημοσίευμα για ένα σαμιακό λαϊκό στιχούργημα που 
αναφέρεται στα γεγονότα του 1908 γίνονται διορθώσεις και παρατηρήσεις, που συμβάλλουν 
στην καλλίτερη γνώση του συγγραφέα και των συνθηκών κάτω από τις οποίες το 
συγκεκριμένο έργο γράφτηκε και δημοσιεύθηκε. 

 
702. «Εκδόσεις σαμιακών σπουδών», Σαμιακόν Βήμα 3977 (4 Μαΐου 

2015), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες νέες σαμιακές λαογραφικές εκδόσεις, που 
εμπλουτίζουν τη σχετική σαμιακή βιβλιογραφία, που σχετίζονται με τη συγγραφική 
παραγωγή στον τομέα της μελέτης του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισμού και της νεώτερης 
ιστορίας του νησιού, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών. 

 
703. «Λαϊκή λατρεία των νεομαρτύρων», Σαμιακόν Βήμα 3979 (18 

Μαΐου 2015), σ. 7. 
 

Περίληψη: Μελετώνται ορισμένα χαρακτηριστικά της λαϊκής λατρείας που σχετίζεται με 
τους νεομάρτυρες, όπως αυτά προκύπτουν από τα συναξάρια τους, και αφορούν κυρίως την 
αποχή κατά την οποία μαρτύρησαν. 

 
704. «Ελληνορθόδοξα θρακικά ‘Ελευθέρια’», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 

1 (1 Ιουνίου 2015), σ. 45. 
 



 855 

Περίληψη: Αναφορά στα «Ελευθέρια» της Κομοτηνής, τον Μάιο του 2015, στις σχετικές 
τελετές και στον βαθύτερο ελληνορθόδοξο χαρακτήρα τους, όπως αυτός διαμορφώθηκε με 
την μέριμνα της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής. 

 
705. «Πιστοί στην παράδοση», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 2 (11 Ιουνίου 

2015), σ. 45. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται οι βασικές αρχές του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα του ελληνικού 
λαϊκού πολιτισμού, και οι εκδηλώσεις τους στην εθιμική και την καθημερινή ζωή του 
ελληνικού λαού. 

 
706. «Η τιμή των νεομαρτύρων στο λαϊκό πολιτισμό των χρόνων της 

οθωμανικής δουλείας», Σαμιακόν Βήμα 3980 (25 Μαΐου 2015), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της λατρείας των νεομαρτύρων στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας, με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν σχετικά τα συναξαριακά κείμενα και 
τα κείμενα που περιγράφουν το μαρτύριό τους. 

 
707. «Νεομάρτυρες και λαϊκή θρησκευτικότητα», Σαμιακόν Βήμα 3982 

(8 Ιουνίου 2015), σ. 5. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται εδώ τα βασικά στοιχεία της λαϊκής λατρείας των χρόνων της 
τουρκοκρατίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στα συναξαριακά κείμενα και τα μαρτύριά τους. 
 

708. «Μνήμη Φώτη Κόντογλου», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 3 (25 
Ιουνίου 2015), σ. 47. 
 

Περίληψη: Εκτίθενται οι βασικές ιδεολογικές αρχές που προσδιόρισαν το καλλιτεχνικό, 
αγιογραφικό και συγγραφικό έργο του Φώτη Κόντογλου, στο πέρασμα των χρόνων της 
δράση του στο ελληνικό καλλιτεχνικό και πνευματικό στερέωμα. 
 

709. «Ελληνισμός και Ορθοδοξία», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 4 (9 
Ιουλίου 2015), σ. 35. 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται απόψεις για τη σχέση του Ελληνισμού με την Ορθοδοξία, όπως 
αυτή διαμορφώθηκε μέσα στους αιώνες, κυρίως δια του σχηματισμού κοινών πολιτισμικών 
μορφών και εκφράσεων. 

 
710. «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος στην ελληνορθόδοξη παράδοση», 

Κιβωτός της Ορθοδοξίας 5 (23 Ιουλίου 2015), σ. 45. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται χαρακτηριστικά έθιμα του ελληνικού λαού σχετικά με την 
εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που εκφράζουν χαρακτηριστικές πλευρές της 
ελληνικής παραδοσιακής λαϊκής θρησκευτικότητας. 

 
711. «Γενέσιον Ιωάννου Προδρόμου: Λαογραφικές παρατηρήσεις», 

Σαμιακόν Βήμα 3989 (27 Ιουλίου 2015), σ. 13. 
 

Περίληψη: Καταγράφονται τα έθιμα που σχετίζονται με την εορτή του Γενεσίου του Τιμίου 
Προδρόμου, πανελλαδικά, οι ρίζες και η λειτουργικότητά τους, στα πλαίσια του ελληνικού 
λαϊκού πολιτισμού. 
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712. «Ηλίας ο προφήτης στην ελληνική λαϊκή λατρευτική παράδοση», 

Σαμιακόν Βήμα 3990 (3 Αυγούστου 2015), σ. 5. 
 

Περίληψη: Καταγράφονται τα έθιμα που σχετίζονται με την εορτή του προφήτη Ηλία, ενός 
«μετεωρολογικού» αγίου των βουνών πανελλαδικά, οι ρίζες και η λειτουργικότητά τους, στα 
πλαίσια του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. 

 
713. «Τα κοιμητήρια της Πόλης και η σχετική μελέτη του καθηγητή 

Βασιλείου Θ. Σταυρίδη», Ο Πολίτης 580 (Αύγουστος 2015), σ. 4. 
 

Περίληψη: Με αφορμή βιβλίο του καθηγητή της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 
Βασιλ. Σταυρίδη, διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με το επιστημονικό, ερευνητικό, 
συγγραφικό έργο του, και για την μελέτη των κοιμητηρίων της Κωνσταντινούπολης, την 
οποία επιχείρησε. 
 

714. «Ελληνορθόδοξος Δεκαπενταύγουστος», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 
6 (6 Αυγούστου 2015), σ. 45. 
 

Περίληψη: Εκτενής αναφορά στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) και 
στη λαϊκή λατρευτική εθιμοταξία της, ως έκφρασης της ουσίας και του περιεχομένου του 
ελληνορθόδοξου λαϊκού πολιτισμού μας. 

 
715. «Η τοπική μας Εκκλησία τίμησε τον κ. Νίκο Ορφανό», Σαμιακόν 

Βήμα 3991 (10 Αυγούστου 2015), σ. 6. 
 

Περίληψη: Αναφορά στην παρασημοφόρηση από τον Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. 
Ευσέβιο μιας σημαντικής προσωπικότητας των αποδήμων Σαμίων, του δασκάλου και 
δημοσιογράφου Ν. Ορφανού, και στο σχετικό έργο του. 
 
Αναφορές: Κ. Τρικιριώτης, «Βραβείο της Μητρόπολης Σάμου στον Νίκο Ορφανό», Μεθόριος 57 
(2015), σ. 45. 

 
716. «Η εορτή των αποδήμων Σαμίων και οι σαμιακοί σύλλογοι», 

Σαμιακόν Βήμα 3991 (10 Αυγούστου 2015), σ. 5. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζεται το περιεχόμενο της εορτής των αποδήμων Σαμίων, την οποία η 
τοπική Εκκλησία συνέδεσε με την εορτή της Σύναξης των Σαμίων αγίων, και ορισμένες 
σκέψεις για το μέλλον και τον ρόλο των συλλόγων τους. 
 

717. «Ελληνικά έθιμα ευετηρίας», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 7 (20 
Αυγούστου 2015), σ. 45. 
 

Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στα ελληνικά ευετηρικά έθιμα, τα οποία 
εξετάζονται στο πλαίσιο του ελληνικού λαϊκού ετήσιου εορτολογικού κύκλου των τοπικών 
αγροτοκτηνοτροφικών κοινωνιών. 

 
718. «Το Πάσχα του καλοκαιριού», Σαμιακόν Βήμα 3992 (31 

Αυγούστου 2015), σ. 5. 
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Περίληψη: Γίνεται αναφορά στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) και 
στη λαϊκή λατρευτική εθιμοταξία της, ως έκφρασης της ελληνικής παραδοσιακής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 

 
719. «Ο μήνας του Σταυρού», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 8 (3 

Σεπτεμβρίου 2015), σ. 43. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στην εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 
Σεπτεμβρίου) και στη λαϊκή λατρευτική εθιμοταξία της, ως έκφρασης της ελληνικής 
παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς. 

 
720. «Λαϊκές θρησκευτικές πρακτικές στα νεομαρτυρολογικά κείμενα», 

Σαμιακόν Βήμα 3984 (22 Ιουνίου 2015), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται εδώ τα βασικά στοιχεία της λαϊκής λατρείας των χρόνων της 
τουρκοκρατίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στα συναξαριακά κείμενα και τα μαρτύριά τους, 
ως μικρή συμβολή στην μελέτη της θρησκευτικής συμπεριφοράς την εποχή της οθωμανικής 
κατάκτησης. 

 
721. «Βασικές συνισταμένες του λαϊκού πολιτισμού της Σάμου», 

Σαμιακόν Βήμα 3985 (29 Ιουνίου 2015), σ. 5. 
 

Περίληψη: Μελετώνται οι βασικές συνισταμένες πάνω στις οποίες στηρίζεται και δομείται ο 
σαμιακός λαϊκός πολιτισμός, τός στις παλαιότερες μορφές του, όσο και στις νεωτερικές και 
σύγχρονες εκδηλώσεις του. 

 
722. «Όψεις και μορφές λαϊκής λατρείας των Ελλήνων της 

Καππαδοκίας», Σαμιακόν Βήμα 3993 (7 Σεπτεμβρίου 2015), σ. 12. 
 
Περίληψη: Αναφορά σε μορφές της λαϊκής λατρείας των Ελλήνων Ορθοδόξων της 
Καππαδοκίας, πριν την ανταλλαγή πληθυσμών (1923-1924), κυρίως δε σε ζητήματα που 
αφορούν έθιμα και τελετουργίες του κύκλου του χρόνου και του κύκλου της ζωής. 
 

723. «Ο προφήτης Ηλίας στο ελληνικό λαϊκό εορτολόγιο», Κιβωτός της 
Ορθοδοξίας 9 (17 Σεπτεμβρίου 2015), σ. 45. 
 

Περίληψη: Καταγράφονται τα έθιμα, ιδίως από την περιοχή της μείζονος Θράκης, που 
σχετίζονται με την εορτή του προφήτη Ηλία, ενός «μετεωρολογικού» αγίου των βουνών 
πανελλαδικά, οι ρίζες και η λειτουργικότητά τους. 
 

724. «Η τοπική μας Εκκλησία και η εορτή της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος στο Πυθαγόρειο», Σαμιακόν Βήμα 3994 (14 Σεπτεμβρίου 2015), 
σ. 12. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις εορταστικές εκδηλώσεις για την τοπική εθνική εορτή της 
Σάμου, που διοργανώθηκαν από την τοπική Εκκλησία, και συνάγονται συμπεράσματα για 
τον γενικότερο πολιτισμικό ρόλο της Εκκλησίας στις μέρες μας. 

 
725. «Μια ιστορική μελέτη για έναν ναό της Κωνσταντινούπολης», Ο 

Χρόνος 13689 (17 Σεπτεμβρίου 2015), σ. 13. 
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Περίληψη: Κριτική παρουσίαση μελέτης του Πασχ. Βαλσαμίδη, που αφορά την ιστορία και 
την παράδοση του ναού του αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως, με βάση 
το ενοριακό αρχείο, που αξιοποιείται και μελετάται. 

 
726. «Ελλάδα και Ευρώπη από σκοπιά πολιτισμική», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 10 (30 Σεπτεμβρίου 2015), σ. 43. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες ενδιαφέρουσες όψεις των πολιτισμικών επιπτώσεων που 
έχει η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη, ιδίως υπό το πρίσμα της διατήρησης 
της εθνικής μας ταυτότητας και πολιτισμικής ιδιοπροσωπείας. 

 
727. «Η ιστορική μελέτη του ναού του αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου», 

Ο Πολίτης 582 (Οκτώβριος 2015), σ. 12. 
 
Περίληψη: Κριτική αναφορά της μελέτης του Πασχ. Βαλσαμίδη, σχετικά με την ιστορία και 
την παράδοση του ναού του αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως, η οποία 
αποτελεί συμβολή στην κωνσταντινουπολίτικη εκκλησιαστική και πολιτισμική ιστορία. 
 

728. «Λαϊκή παράδοση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», Κιβωτός της 
Ορθοδοξίας 11 (15 Οκτωβρίου 2015), σ. 45. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες ενδιαφέρουσες παράμετροι των πολιτισμικών 
επιπτώσεων που έχει η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη, ιδίως υπό το πρίσμα 
της διατήρησης της πολιτισμικής ταυτότητας του Γένους. 

 
729. «Το πανηγύρι της Παναγίας στη Χώρα της Σάμου», Σαμιακόν 

Βήμα 3996 (28 Σεπτεμβρίου 2015), σ. 4. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται οι βασικές αρχές και μορφές της εθιμοταξίας του πανηγυριού της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Χώρα της Σάμου, όπως τελείται στις μέρες μας, με όλα τα 
παραδοσιακά, αλλά και τα νεωτεριστικά στοιχεία που περιλαμβάνει. 

 
730. «Η νέα συλλογή διηγημάτων της Αδαμαντίνης Κουμιώτου», 

Σαμιακόν Βήμα 3997 (5 Οκτωβρίου 2015), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται μια συλλογή διηγημάτων της Αδαμαντίνης Κουμιώτου, και 
διατυπώνονται σκέψεις για την παρουσία του σαμιακού λαϊκού πολιτισμού και των 
ανθρωπιστικών αρχών και αξιών στο έργο της, γενικότερα. 

 
731. «Η ευρωπαϊκή διάσταση της πνευματικής μας ευθύνης», Κιβωτός 

της Ορθοδοξίας 12 (29 Οκτωβρίου 2015), σ. 45. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες όψεις των πολιτισμικών επιπτώσεων που έχει η 
συμμετοχή της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη, σε σχέση με την ευθύνη των συγχρόνων 
Ελλήνων σχετικά με την διατήρηση της ελληνικής πολιτισμικής ιδιοπροσωπίας. 
 

732. «Η εμμονή στην παράδοση ως πράξη αντίστασης», Κιβωτός της 
Ορθοδοξίας 13 (12 Νοεμβρίου 2015), σ. 45 [= www. org. gr (9 Δεκεμβρίου 
2015), με τίτλο: «Πώς η παγκοσμιοποίηση απειλεί την ταυτότητά μας»]. 
 



 859 

Περίληψη: Αναπτύσσονται σκέψεις σχετικά με το κατά πόσον η εμμονή στην 
ελληνορθόδοξη παράδοση του Γένους, κυρίως στο επίπεδο του λαϊκού πολιτισμού, μπορεί να 
αποτελέσει πράξη αντίστασης έναντι της παγκοσμιοποίησης και των πολιτισμικών 
συνεπειών της. 

 
733. «Καππαδοκικά λαογραφικά», Σαμιακόν Βήμα 4002 (9 Νοεμβρίου 

2015), σ. 4. 
 

Περίληψη: Αναφορά σε μορφές της λαϊκής λατρείας των Ελλήνων Ορθοδόξων της 
Καππαδοκίας, πριν την ανταλλαγή πληθυσμών (1923-1924), κυρίως δε σε ζητήματα που 
αφορούν έθιμα και τελετουργίες του κύκλου του χρόνου και του κύκλου της ζωής. 

 
734. «Στοιχεία σύγχρονης σαμιακής εκκλησιαστικής 

προσωπογραφίας», Σαμιακόν Βήμα 4003 (16 Νοεμβρίου 2015), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρέχονται στοιχεία της σύγχρονης σαμιακής εκκλησιαστικής προσωπογραφίας, 
που παρουσιάζουν την δομή της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, ταυτοχρόνως δε και 
τους σύγχρονούς μας πρωταγωνιστές του εκκλησιαστικού έργου στη Σάμο. 

 
735. «Στοιχεία ελληνορθόδοξης λαϊκής θρησκευτικότητας στους 

Έλληνες της Καππαδοκίας», Σαμιακόν Βήμα 4004 (23 Νοεμβρίου 2015), 
σ. 7. 
 

Περίληψη: Αναφορά σε μορφές της λαϊκής λατρείας των Ελλήνων Ορθοδόξων της 
Καππαδοκίας, πριν την ανταλλαγή πληθυσμών (1923-1924), κυρίως δε σε ζητήματα που 
αφορούν έθιμα και τελετουργίες του κύκλου του χρόνου και του κύκλου της ζωής. 

 
736. «Η Ορθοδοξία ως πολιτισμικό βίωμα του ελληνικού λαού», 

Κιβωτός της Ορθοδοξίας 14 (26 Νοεμβρίου 2015), σ. 45. 
 

Περίληψη: Αναφορά, με παραδείγματα από τον ελληνικό λαό πολιτισμό, στην πολιτισμική 
αξία και λειτουργικότητα της Ορθοδοξίας, στην νεοελληνική ιστορία και κοινωνία, από την 
περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας ως και τις μέρες μας. 

 
737. «Η βράβευση του Νίκου Ορφανού από την τοπική μας Εκκλησία», 

Οι Ρίζες μας 188 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015), σ. 3. 
 

Περίληψη: Αναφορά στην παρασημοφόρηση από τον Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. 
Ευσέβιο μιας σημαντικής προσωπικότητας των αποδήμων Σαμίων, του δασκάλου και 
δημοσιογράφου Ν. Ορφανού, και στο σχετικό έργο του. 

 
738. «Η ‘Επιστροφή’ του Κώστα Μ. Σοφούλη», Σαμιακόν Βήμα 4005 

(30 Νοεμβρίου 2015), σ. 5. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά το ομότιτλο μυθιστόρημα του συγγρ., το οποίο 
πραγματεύεται το νόστο και την τελική επιστροφή στην «πατρίδα», τον τόπο όπου πέρασε τα 
παιδικά χρόνια του, με όλες τις αλλαγές που αυτό συνεπάγεται. 

 
739. «Μικρά εορτολογικά του Δεκεμβρίου», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 

15 (10 Δεκεμβρίου 2015), σ. 45. 
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Περίληψη: Παρουσιάζονται από λαογραφική άποψη οι κύριοι εορτολογικοί σταθμοί του 
Δεκεμβρίου, είτε έχουν σχέση με τις εορτές του Δωδεκαημέρου, είτε αποτελούν 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις εορτών αγίων. 
 

740. «Παράδοση και νεωτερικότητα στη σαμιακή μοναστηριακή ζωή», 
Σαμιακόν Βήμα 4006 (7 Δεκεμβρίου 2015), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες χαρακτηριστικές μορφές ανανέωσης της παράδοσης, σε 
αρχιτεκτονικό αλλά και καλλιτεχνικό και λειτουργικό επίπεδο, από τις νέες μοναστικές 
αδελφότητες που εγκαταβιούν στη Σάμο. 

 
741. «Καππαδοκική λαϊκή θρησκευτικότητα», Σαμιακόν Βήμα 4007 (14 

Δεκεμβρίου 2015), σ. 7. 
 
Περίληψη: Σε συνέχεια προηγουμένου δημοσιεύματος (αρ. 733) παρέχονται εδώ 
πληροφορίες για τα έθιμα και τις τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου στους 
Καππαδόκες, στα πλαίσια της μελέτης της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς τους. 
 

742. «Χριστουγεννιάτικα, ελληνορθόδοξα λατρευτικά», Κιβωτός της 
Ορθοδοξίας 16 (24 Δεκεμβρίου 2015), σ. 47. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις λατρευτικών εθίμων των 
Χριστουγέννων, από ολόκληρο τον ελληνικό πολιτισμικό χώρο, με γενικότερη αναφορά στα 
ελληνικά δωδεκαημερίτικα έθιμα. 

 
743. «Ο Ιανουάριος και οι γιορτές του», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 17 (7 

Ιανουαρίου 2016), σ. 45. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται από λαογραφική άποψη οι κύριοι εορτολογικοί σταθμοί του 
Ιανουαρίου, είτε έχουν σχέση με τις εορτές του Δωδεκαημέρου, είτε κατά κανόνα αποτελούν 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις εορτών αγίων. 

 
744. «Λαογραφικά της Λέκκας Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 4010 (4 

Ιανουαρίου 2016), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται δύο νέες εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική σαμιακή 
βιβλιογραφία, και αναφέρονται στη Λέκκα της Σάμου, την ιστορία και τον πολιτισμό των 
κατοίκων της, στο πλαίσιο των σαμιακών σπουδών. 

 
745. «Σαμιακή ιστοριογραφική βιβλιογραφική παραγωγή», Σαμιακόν 

Βήμα 4008 (21 Δεκεμβρίου 2015), σ. 7. 
 
Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες νέες σαμιακές ιστορικές εκδόσεις, που σχετίζονται 
με τη συγγραφική παραγωγή στον τομέα της μελέτης της νεώτερης ιστορίας του νησιού, στο 
πλαίσιο των σαμιακών σπουδών. 
 

746. «Σαμιακά εκκλησιαστικά και βιβλιογραφικά», Σαμιακόν Βήμα 
4009 (28 Δεκεμβρίου 2015), σ. 8. 
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Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες νέες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη 
σχετική σαμιακή βιβλιογραφία και σχετίζονται με τη συγγραφική παραγωγή στον τομέα της 
μελέτης της εκκλησιαστικής ιστορίας και του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισμού του νησιού. 

 
747. «Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των 

Ελλήνων της Καππαδοκίας», Σαμιακόν Βήμα 4011 (11 Ιανουαρίου 2016), 
σ. 4. 
 

Περίληψη: Σε συνέχεια προηγουμένου δημοσιεύματος (αρ. 739) παρέχονται εδώ 
πληροφορίες για τα έθιμα και τις τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου στους 
Καππαδόκες, στα πλαίσια της μελέτης της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς τους. 
 

748. «Μικρά εθιμολογικά του Ιανουαρίου», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 18 
(21 Ιανουαρίου 2016), σ. 45. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται από λαογραφική άποψη οι κύριοι εορτολογικοί σταθμοί του 
Ιανουαρίου, κατά κανόνα χαρακτηριστικές περιπτώσεις εορτών αγίων, με τα κατά τόπους 
ενδεικτικά λαϊκά έθιμα που τους συνοδεύουν και τους προσδιορίζουν. 

 
749. «Οι γιορτές του Δωδεκαημέρου και η πνευματικότητα της βίωσής 

τους», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 19 (4 Φεβρουαρίου 2016), σ. 45. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις βασικές προϋποθέσεις της πνευματικής βίωσης των 
εορτών του Δωδεκαημέρου, μακριά από το εκκοσμικευμένο πνεύμα των ημερών, στα 
πλαίσια της γνήσιας ελληνορθόδοξης παράδοσης. 

 
750. «Από τη ‘βασιλόπιτα’ στη ‘βασιλειόπιτα’: σύγχρονες διαδρομές 

παραδοσιακών μορφών και εκδηλώσεων», Σαμιακόν Βήμα 4015 (8 
Φεβρουαρίου 2016), σ. 5. 
 

Περίληψη: Αναφέρονται τα σχετικά με τη βασιλόπιτα της Πρωτοχρονιάς, τη σύγχρονη 
αστική και νεωτερική χρήση της και τη σύνδεσή της από την Ορθόδοξη Εκκλησία με τον 
άγιο Βασίλειο και την αγιολογική του παράδοση, η οποία είναι δευτερογενής. 

 
751. «Η ποιμενική λαϊκή λατρευτική τιμή του αγίου Βλασίου», Κιβωτός 

της Ορθοδοξίας 20 (18 Φεβρουαρίου 2016), σ. 45. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται και αναλύονται σύντομα ορισμένα έθιμα που αφορούν την 
ποιμενική λαϊκή λατρεία του αγίου Βλασίου, στο πλαίσιο των λαίκών λατρευτικών 
εκδηλώσεων του αγροτοκτηνοτροφικού ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού. 

 
752. «Το ‘Ίδρυμα Κωνσταντίνου και Μαρίας Ζημάλη’ της Σάμου», 

Σαμιακόν Βήμα 4016 (15 Φεβρουαρίου 2016), σ. 7. 
 

Περίληψη: Καταγράφονται και αξιολογούνται οι δραστηριότητες και το έργο του ιδρύματος 
αυτού που υπάρχει στη Σάμο, και έχει αναπτύξει αξιόλογες πρωτοβουλίες σχετικά με τη 
μελέτη και διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. 
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753. «Η ανάδειξη των φυσικών θησαυρών της Σάμου και ο 
Σπηλαιολογικός Σύλλογος ‘Ο Ευπαλίνος’», Σαμιακόν Βήμα 4017 (22 
Φεβρουαρίου 2016), σ. 7. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στον Σπηλαιολογικό Σύλλογο Σάμου και στο έργο που 
προσφέρει, τόσο για την εξερεύνηση σπηλαίων, όσο και για την ανάδειξη και διάσωση των 
θησαυρών του σαμιακού φυσικού περιβάλλοντος. 

 
754. «Μικρά αγιολατρευτικά του μηνός Μαρτίου», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 21 (3 Μαρτίου 2016), σ. 45. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται από λαογραφική άποψη οι κύριοι εορτολογικοί σταθμοί του 
Μαρτίου, κατά κανόνα χαρακτηριστικές περιπτώσεις εορτών αγίων, με τα κατά τόπους 
ενδεικτικά λαϊκά και τελετουργικά οριακά και διαβατήρια έθιμα που τους συνοδεύουν και 
τους προσδιορίζουν. 

 
755. «Καππαδοκικά ελληνορθόδοξα λαογραφικά», Σαμιακόν Βήμα 4018 

(29 Φεβρουαρίου 2016), σ. 7. 
 

Περίληψη: Σε συνέχεια προηγουμένου δημοσιεύματος (αρ. 745) παρέχονται εδώ 
πληροφορίες για τα έθιμα και τις τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου στους 
Καππαδόκες, στα πλαίσια της μελέτης της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς τους. 
 

756. «Η επιβίωση της παράδοσης», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 22 (17 
Μαρτίου 2016), σ. 45. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιβίωση των ουσιωδέστερων 
στοιχείων που συγκροτούν την ελληνορθόδοξη παράδοσή μας, και μάλιστα εκείνων που 
μπορούν να είναι λειτουργικά στην εποχή μας. 

 
757. «‘Μπήκα και το διάβασα’: διαδικτυακές όψεις της 

καθημερινότητας», Σαμιακόν Βήμα 4020 (14 Μαρτίου 2016), σ. 12. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες νοοτροπίες και συμπεριφορές της σύγχρονής μας 
καθημερινότητας, σχετικές με τη χρήση του διαδικτύου και των πληροφοριών που παρέχει 
από τον άνθρωπο του λαού, για ζητήματα της ζωής του, ατομικής και συλλογικής. 

 
758. «Ο Σάμιος ζωγράφος και αγιογράφος Δημήτριος Γ. Καφής», 

Σαμιακόν Βήμα 4021 (12 Μαρτίου 2016), σ. 8. 
 

Περίληψη: Με αφορμή σχετικό βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα, γίνεται αναφορά στη ζωή 
και το έργο του Σάμιου αγιογράφου και ζωγράφου Δημητρίου Καφή (Καφετζιδάκη), που 
αποτελεί κομμάτι σημαντικό της νεώτερης και σύγχρονης σαμιακής καλλιτεχνικής 
δημιουργίας και προσφοράς. 

 
759. «Η αγία Αικατερίνη στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα», 

Κιβωτός της Ορθοδοξίας 23 (31 Μαρτίου 2016), σ. 45. 
 
Περίληψη: Καταγράφονται τα έθιμα που σχετίζονται με την εορτή της αγίας Αικατερίνης, 
πανελλαδικά, οι ρίζες και η λειτουργικότητά τους, στα πλαίσια του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισμού. 
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760. «Ιστορικά, πολιτισμικά και αρχαιολογικά αυτοβιογραφήματα», 

Σαμιακόν Βήμα 4022 (28 Μαρτίου 2016), σ. 8. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται ορισμένες νέες σαμιακές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη 
σχετική σαμιακή βιβλιογραφία και σχετίζονται με τη συγγραφική παραγωγή στον τομέα της 
μελέτης της εκκλησιαστικής ιστορίας και του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισμού του νησιού. 
 

761. «Βαΐτικα λατρευτικά και τελετουργικά», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 
24 (14 Απριλίου 2016), σ. 43. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε ελληνικά λαϊκά λατρευτικά και θρησκευτικά έθιμα, τα οποία 
επικεντρώνονται στην Κυριακή των Βαΐων, την ουσιαστική έναρξη της περιόδου των εορτών 
της Μεγάλης Εβδομάδας και του επερχόμενου Πάσχα. 

 
762. «Ένας τουριστικός οδηγός της Σάμου στα γερμανικά», Σαμιακόν 

Βήμα 4024 (11 Απριλίου 2016), σ. 8. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται ένας γραμμένος στα γερμανικά οδηγός της Σάμου, της ιστορίας 
και του πολιτισμού της, και διατυπώνονται σχετικές παρατηρήσεις, όσον αφορά την 
αξιοπιστία του. 

 
763. «Η Κυριακή των Βαΐων στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία», 

Σαμιακόν Βήμα 4025 (18 Απριλίου 2016), σ. 8. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
Κυριακή των Βαΐων, ως κομμάτι της ελληνικής πασχαλινής λαϊκής εθιμολογίας και 
εθιμοταξίας. 

 
764. «Η Μεγάλη Πέμπτη στην ελληνική παράδοση», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 25 (28 Απριλίου 2016), σ. 30. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
Μεγάλη Πέμπτη, ως κομμάτι της ελληνικής πασχαλινής λαϊκής εθιμολογίας και εθιμοταξίας. 

 
765. «Θρακικά πασχαλινά και αναστάσιμα έθιμα», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 25 (28 Απριλίου 2016), σ. 45. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
Κυριακή του Πάσχα και την αναστάσιμη περίοδο στη Θράκη, ως κομμάτι της ελληνικής 
πασχλινής λαϊκής εθιμολογίας και εθιμοταξίας. 

 
766. «Μεγαλοβδομαδιάτικα λαογραφικά», Σαμιακόν Βήμα 4026 (25 

Απριλίου 2016), σ. 7. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
Μεγάλη Εβδομάδα, ως κομμάτι της ελληνικής πασχαλινής λαϊκής εθιμολογίας και 
εθιμοταξίας. 
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767. «Η Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο στην ελληνική 
λαϊκή εθιμοταξία», Σαμιακόν Βήμα 4027 (2 Μαΐου 2016), σ. 7. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, ως κομμάτι της ελληνικής πασχαλινής λαϊκής 
εθιμολογίας και εθιμοταξίας. 

 
768. «Ζωοδόχος Πηγή. Η αναστάσιμη τιμή της Θεοτόκου», Κιβωτός 

της Ορθοδοξίας 26 (12 Μαΐου 2016), σ. 13. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδος, ως κομμάτι της ελληνικής πασχαλινής λαϊκής 
εθιμολογίας και εθιμοταξίας. 
 

769. «Μαγιάτικα εθιμικά», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 26 (12 Μαΐου 
2016), σ. 45. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά τον 
μήνα Μάιο, ως κομμάτι της ελληνικής εποχικής, αγροτικής και κτηνοτροφικής, λαϊκής 
εθιμολογίας και εθιμοταξίας. 

 
770. «Λαογραφικά της Διακαινησίμου», Σαμιακόν Βήμα 4028 (9 Μαΐου 

2016), σ. 7. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
Εβδομάδα της Διακαινησίμου, ως κομμάτι της ελληνικής πασχαλινής λαϊκής εθιμολογίας και 
εθιμοταξίας. 
 

771. «Ο καθηγητής Johannes Koder και οι βυζαντινές σπουδές», Ο 
Χρόνος 13853 (25 Μαΐου 2016), σ. 12. 
 

Περίληψη: Γίνεται περιληπτική αναφορά στην συμβολή του Αυστριακού καθηγητή 
Johannes Koder στην ανάπτυξη των βυζαντινών σπουδών παγκοσμίως, με την αφορμή της 
αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ. 

 
772. «Μεταπασχαλινά εθιμικά λαογραφικά», Σαμιακόν Βήμα 4029 (16 

Μαΐου 2016), σ. 7. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
περίοδο από την Εβδομάδα του Θωμά ως και την εορτή της Ανάληψης, ως κομμάτι της 
ελληνικής πασχαλινής λαϊκής εθιμολογίας και εθιμοταξίας. 

 
773. «Το περιεχόμενο της έννοιας ‘παράδοση’», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 27 (26 Μαΐου 2016), σ. 45. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται το περιεχόμενο και η ταυτότητα των ουσιωδέστερων στοιχείων που 
συγκροτούν την ελληνορθόδοξη παράδοσή μας, και μάλιστα εκείνων που εμφανίζονται ως 
κυριαρχικά και ηγεμονεύοντα στην εποχή μας. 
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774. «Ο καθηγητής Ιωάννης Χασιώτης και το Τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ», Ο Χρόνος 13858 (1 Ιουνίου 2016), σ. 17. 
 

Περίληψη: Γίνεται περιληπτική αναφορά στην συμβολή του καθηγητή του ΑΠΘ Ιωάννη 
Χασιώτη στην ανάπτυξη των ιστορικών σπουδών στη χώρα μας, με την αφορμή της 
αναγόρευσής του σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ. 
 

775. «Η Πεντηκοστή στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία», Κιβωτός της 
Ορθοδοξίας 29 (23 Ιουνίου 2016), σ. 45. 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
εορτή της Πεντηκοστής και την παραμονή της, ως κομμάτι της ελληνικής λαϊκής εθιμολογίας 
και εθιμοταξίας, και της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας. 
 

776. «Αγιολατρευτικά του Ιουνίου», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 28 (9 
Ιουνίου 2016), σ. 45. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά τον 
μήνα Ιούνιο, ως κομμάτι της ελληνικής εποχικής, αγροτικής και κτηνοτροφικής, λαϊκής 
εθιμολογίας και εθιμοταξίας. 
 

777. «Λαογραφικά της Πεντηκοστής», Σαμιακόν Βήμα 4032 (6 Ιουνίου 
2016), σ. 5. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
εορτή της Πεντηκοστής και την παραμονή της, ως κομμάτι της ελληνικής πασχαλινής λαϊκής 
εθιμολογίας και εθιμοταξίας. 

 
778. «‘Δικά μας’ και ‘ξένα’ στην ελληνορθόδοξη λαϊκή παράδοση», 

Κιβωτός της Ορθοδοξίας 30 (7 Ιουλίου 2016), σ. 45. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται οι έννοιες της ταυτότητας και της ετερότητας, της οικειότητας και 
της ξένης προέλευσης, όπως αυτές νοούνται και εφαρμόζονται στα όρια της σύγχρονης 
ελληνορθόδοξης λαϊκής παράδοσης, από την οπτική της επιστήμης της λαογραφίας. 

 
779. «Ημερολόγια σαμιακών συλλόγων», Σαμιακόν Βήμα 4037 (11 

Ιουλίου 2016), σ. 5. 
 

Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στα επιτραπέζια ημερολόγια ορισμένων 
σαμαικών συλλόγων, και αποτυπώνονται οι κύριοι στόχοι, οι βασικές ιδεολογικές γραμμές 
και τα κεντρικά γνωρίσματα των εκδόσεων αυτών. 

 
780. «Η ιστορία μιας ζωής. Το νέο βιβλίο του Νώντα Κ. Βαλεοντή», 

Σαμιακόν Βήμα 4038 (18 Ιουλίου 2016), σ. 5. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται ένα λογοτεχνικό βιβλίο του Σαμίου δημοσιογράφου Νώντα 
Βαλεοντή, το οποίο περιλαμβάνει πολλές και αξιόλογες αφηγήσεις ζωής, που αποτελούν 
πηγές για τη σαμιακή λαογραφία. 

 
781. «Λατρευτικά και εθιμικά του Αυγούστου», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 31 (21 Ιουλίου 2016), σ. 29. 
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Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά τον 
μήνα Αύγουστο, ως κομμάτι της ελληνικής εποχικής, αγροτικής και κτηνοτροφικής, λαϊκής 
εθιμολογίας και εθιμοταξίας. 

 
782. «Αικατερίνη Franc-Σγουρδαίου, ένα επιφανές τέκνο της Σάμου», 

Σαμιακόν Βήμα 4039 (25 Ιουλίου 2016), σ. 5. 
 

Περίληψη: Αναφορά στην καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Μπρνό Αικατερίνη Franc-
Σγουρδαίου, που γεννήθηκε στο Βαθύ της Σάμου, στο επιστημονικό και διδακτικό έργο της, 
και στη συμβολή της στον σχηματισμό του δικτύου των νεοελληνιστών στον ευρωπαϊκό 
χώρο. 

 
783. «Σαμιακές μοναστηριακές πανηγύρεις», Σαμιακόν Βήμα 4040 (1 

Αυγούστου 2016), σ. 7. 
 

Περίληψη: Αναφορά στα έθιμα και στα χαρακτηριστικά των πανηγύρεων των μοναστηριών 
της Σάμου, και μάλιστα στη σύγχρονη μορφή τους, αλλά και στους πρωταγωνιστές και 
διαμορφωτές της σαμιακής πανηγυρικής εθιμοταξίας. 

 
784. «Λαϊκή πολιτισμική ταυτότητα, παράδοση και νεωτερισμός», 

Κιβωτός της Ορθοδοξίας 32 (4 Αυγούστου 2016), σ. 37. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται οι έννοιες της ταυτότητας, της παράδοσης και του νεωτερισμού 
όπως αυτές νοούνται και εφαρμόζονται στα όρια της σύγχρονης ελληνορθόδοξης λαϊκής 
παράδοσης, από την οπτική της επιστήμης της λαογραφίας. 

 
785. «Τα εγκαίνια του Κέντρου Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και 

Πολιτισμικών Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας 
(Σάμος, 31 Ιουλίου 2016)», Σαμιακόν Βήμα 4041 (8 Αυγούστου 2016), σ. 4. 
 

Περίληψη: Πρόκειται για αναφορά στη δομή, τη σύσταση και τους σκοπούς του Κέντρου 
Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και 
Ικαρίας, με την ευκαιρία των εγκαινίων των γραφείων και του αρχείου του, στην Ιερά Μονή 
Αγίας Ζώνης Σάμου. 

 
786. «Το ελληνορθόδοξο πολιτισμικό ήθος μας σε εποχές 

παγκοσμιοποίησης», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 34 (18 Αυγούστου 2016), σ. 
37. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται η έννοια και η πολιτισμική πρακτική της παγκοσμιοποίησης όπως 
αυτή εφαρμόζεται στα όρια της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και στο πεδίο του λαϊκού 
πολιτισμού, υπό το πρίσμα της επιστήμης της λαογραφίας. 

 
787. «Μια μελέτη για έναν ελάσσονα οικισμό του Βοσπόρου», Ο 

Πολίτης 591 (Ιούλιος 2016), σ. 11. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται το βιβλίο του Επίκ. Καθηγητή Πασχάλη Βαλσαμίδη σχετικά με 
το Κεφαλίκιοϊ του Βοσπόρου, που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Δέρκων, την κοινοτική και 
την εκκλησιαστική ιστορία του, και διατυπώνονται σχετικές παρατηρήσεις. 
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788. «Σύγχρονες πανηγύρεις της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 4042 (29 
Αυγούστου 2016), σ. 7. 
 

Περίληψη: Αναφορά στα έθιμα και στα χαρακτηριστικά των σύγχρονων πανηγύρεων της 
Σάμου, και μάλιστα στους πρωταγωνιστές και διαμορφωτές της σαμιακής πανηγυρικής 
εθιμοταξίας, με βάση τις αρχές που προσδιορίζουν τις νεωτερικές μορφές πανηγύρεων. 

 
789. «Αγιολατρευτικά και εθιμικά», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 35 (1 

Σεπτεμβρίου 2016), σ. 22-23. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά τον 
μήνα Ιούλιο, ως κομμάτι της ελληνικής εποχικής, αγροτικής και κτηνοτροφικής, λαϊκής 
εθιμολογίας και εθιμοταξίας. 

 
790. «Άι – Γιάννης ο ‘Αποκεφαλιστής’», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 35 (1 

Σεπτεμβρίου 2016), σ. 37. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
εορτή της αποτομής της κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου (29 Αυγούστου), ως κομμάτι της 
ελληνικής λαϊκής εθιμολογίας και εθιμοταξίας, και της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας. 

 
791. «Ανάμεσα στην παράδοση και την πρόοδο Α΄», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 36 (15 Σεπτεμβρίου 2016), σ. 37. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η διχοστασία μεταξύ παράδοσης και νεωτερισμού, όπως αυτή 
παρατηρείται στα όρια της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και στο πεδίο του λαϊκού 
πολιτισμού, υπό το πρίσμα της επιστήμης της λαογραφίας. 

 
792. «Ανανέωση και εμπλουτισμός του σαμιακού ετήσιου εορτολογικού 

κύκλου», Σαμιακόν Βήμα 4045 (19 Σεπτεμβρίου 2016), σ. 7. 
 

Περίληψη: Αναφορά στα έθιμα και στα χαρακτηριστικά νεωτερικών εθιμικών εκδηλώσεων 
Σάμου, και μάλιστα αυτών που ανήκουν στα έθιμα του ετήσιου εορτολογικού κύκλου, με 
βάση τις αρχές που προσδιορίζουν τις νεωτερικές εθιμικές τελετουργίες. 

 
793. «Η πανήγυρη του νεομάρτυρα αγίου Γεωργίου στη Χώρα Σάμου», 

Σαμιακόν Βήμα 4044 (10 Σεπτεμβρίου 2016), σ. 5. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η συγκρότηση και το περιεχόμενο της πανήγυρης του νεομάρτυρα 
αγίου Γεωργίου του εξ Εφέσου στη Σάμο, όπου υπάρχει ναός και τμήμα του λειψάνου του, 
και η διαχρονική εξέλιξη της πανηγύρεως αυτής. 

 
794. «Πολιτισμική παγκοσμιοποίηση εντός των τειχών», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 37 (29 Σεπτεμβρίου 2016), σ. 37 [= www. aktines. blogspot. 
com / 2016 / 10 / blog – post _ 132. html]. 
 

Περίληψη: Με βάση ορισμένα λειτουργικά παραδείγματα, κατά κανόνα από το χώρο της 
νεωτερικής λαϊκής θρησκευτικότητας, εξετάζονται μορφές πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης, 
οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην ελληνική λειτουργική ζωή. 
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795. «Δύο νέες εκδόσεις για την ιστορία της Θράκης», Ο Χρόνος 13932 
(29 Σεπτεμβρίου 2016), σ. 11. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται δύο νέες θρακικές εκδόσεις, που εμπλουτίζουν τη σχετική 
θρακική βιβλιογραφία και σχετίζονται με τη μελέτη της ιστορίας, της εκπαίδευσης και του 
πολιτισμού της μείζονος Θράκης. 

 
796. «Μια συναρπαστική αφήγηση», Σαμιακόν Βήμα 4046 (26 

Σεπτεμβρίου 2016), σ. 5. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται ένα λογοτεχνικό βιβλίο της Έλενας Χουσνή, και αποτυπώνονται 
οι ιδιαίτερες αφηγηματικές τεχνικές και πρακτικές που δομούν την αφήγησή του, με τις 
προσωπικές ιδιαιτερότητες της συγγραφέως. 

 
797. «Η σύγχρονη σαμιακή πολιτισμική ταυτότητα στο έργο του 

Κώστα Ι. Καλατζή», Σαμιακόν Βήμα 4047 (3 Οκτωβρίου 2016), σ. 3. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες όψεις του τρόπου με τον οποίο ο πεζογράφος Κώστας Ι. 
Καλατζής προσλάμβανε, ερμήνευε, σηματοδοτούσε και πρόβαλε την σαμιακή πολιτισμική 
ταυτότητα, ως μια κίνηση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. 

 
798. «Όψεις της διαχείρισης των θρησκευτικών μνημείων», Κιβωτός 

της Ορθοδοξίας 38 (13 Οκτωβρίου 2016), σ. 37. 
 

Περίληψη: Με αφορμή το παράδειγμα του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο 
Πυθαγόρειο της Σάμου, γίνεται αναφορά στους τρόπους διαχείρισης των παλαιότερων 
θρησκευτικών μνημείων από τους συγχρόνους μας. 

 
799. «Η εκκλησιαστική ιστορία και το Ιστορικό Αρχείο Σάμου», 

Σαμιακόν Βήμα 4048 (10 Οκτωβρίου 2016), σ. 5. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στο αρχειακό υλικό που αφορά την ιστορία της Εκκλησίας της 
Σάμου και φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Σάμου, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μελετήθηκε. 

 
800. «Έννοια και πρακτική της τελετουργικής ανανέωσης», Κιβωτός 

της Ορθοδοξίας 39 (27 Οκτωβρίου 2016), σ. 37. 
 

Περίληψη: Με αφορμή τον «επιτάφιο της Παναγίας» διατυπώνονται απόψεις σχετικά με την 
εισαγωγή νεοφανών τελετών στην ορθόδοξη λειτουργική παράδοση, αλλά και με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους αυτό πρέπει να γίνεται. 

 
801. «Ο Κώστας Ι. Καλατζής και η ‘πρόοδος’», Σαμιακόν Βήμα 4049 

(17 Οκτωβρίου 2016), σ. 2. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες όψεις του τρόπου με τον οποίο ο πεζογράφος Κώστας Ι. 
Καλατζής προσλάμβανε, ερμήνευε, σηματοδοτούσε και πρόβαλε την έννοια και την 
πρακτική της «προόδου», ως μια διαδικασία ουσιαστικής στρέβλωσης της σαμιακής 
παράδοσης. 
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802. «Η Σάμος, ο Κώστας Ι. Καλατζής και η σύγκρουση της 
νεωτερικότητας», Σαμιακόν Βήμα 4050 (24 Οκτωβρίου 2016), σ. 3. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται  όψεις του τρόπου με τον οποίο ο πεζογράφος Κώστας Ι. Καλατζής 
προσλάμβανε και ερμήνευε την σύγκρουση ανάμεσα στην παράδοση και τη νεωτερικότητα, 
ως θεμελιώδες στοιχείο της σύγχρονης σαμιακής ταυτότητας. 

 
803. «Τελετουργική ομογενοποίηση», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 40 (10 

Νοεμβρίου 2016), σ. 37. 
 

Περίληψη: Με βάση ορισμένα λειτουργικά παραδείγματα, κατά κανόνα από το χώρο της 
νεωτερικής λαϊκής θρησκευτικότητας, εξετάζονται μορφές τελετουργικής ομογενοποίησης, 
οι οποίες αρχίζουν να εμφανίζονται στην ελληνική λειτουργική ζωή. 

 
804. «Η αντιμετώπιση της λέπρας και ο σαμιακός μοναχισμός», 

Σαμιακόν Βήμα 4051 (31 Οκτωβρίου 2016), σ. 4. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται εδώ στοιχεία για την συμβολή των μονών και των μοναχών της 
Σάμου στην περίθαλψη και επιβίωση των λεπρών του νησιού, με βάση τα λεπροκομεία των 
σαμιακών μονών. 

 
805. «Η λέπρα και η παραδοσιακή σαμιακή κοινωνία», Σαμιακόν Βήμα 

4052 (7 Νοεμβρίου 2016), σ. 5. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται πτυχές της στάσης της παραδοσιακής κοινωνίας της Σάμου έναντι 
της μάστιγας της λέπρας, κατά τη διάρκεια της περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας αλλά 
και στα πρώτα χρόνια της ηγεμονικής διοίκησης του νησιού. 

 
806. «Η ίδρυση Λεπροκομείου κατά την περίοδο της Ηγεμονίας της 

Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 4053 (14 Νοεμβρίου 2016), σ. 5. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται πτυχές της διαδικασίας ίδρυσης δημόσιου Λεπροκομείου στην 
ηγεμονική Σάμο, ως μέρος της προσπάθειας της τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση της 
λέπρας, η οποία μάστιζε τον πληθυσμό του νησιού. 
 

807. «Μορφές σύγχρονης διαχείρισης της παράδοσης», Κιβωτός της 
Ορθοδοξίας 41 (24 Νοεμβρίου 2016), σ. 44. 
 

Περίληψη: Με βάση ορισμένα λαογραφικά παραδείγματα, κατά κανόνα από το χώρο της 
σύγχρονής μας δράσης των πολιτιστικών συλλόγων, εξετάζονται μορφές νεωτερικής 
διαχείρισης παλαιότερων μορφών παράδοσης, οι οποίες καθημερινά αναδεικνύονται. 

 
808. «Η επτανησιακή παρουσία στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 4055 (26 

Νοεμβρίου 2016), σ. 5. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις κατοίκων των 
Επτανήσων στη Σάμο, από τον 18ο αιώνα και μετά, και με τις επαγγελματικές τους ασχολίες, 
αλλά και τη θέση τους στη σαμιακή κοινωνία και ιστορία. 
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809. «Στοιχεία για τη λειτουργία του Λεπροκομείου του Καρλοβάσου», 
Σαμιακόν Βήμα 4054 (29 Νοεμβρίου 2016), σ. 5. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται πτυχές της διαδικασίας οργάνωσης και λειτουργίας δημόσιου 
Λεπροκομείου στην Σάμο, ως μέρος της προσπάθειας της τοπικής κοινωνίας για την 
αντιμετώπιση της λέπρας, η οποία μάστιζε τον πληθυσμό του νησιού. 

 
810. «Αγιοκατατάξεις», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 42 (7 Δεκεμβρίου 

2016), σ. 44. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στους τρόπους που ενίοτε η διοικούσα Εκκλησία χειρίζεται το 
θέμα των αγιοκατατάξεων νεοφανών αγίων, με συγκεκριμένο παράδειγμα προσπάθειας 
διαμόρφωσης της ανάλογης συνείδησης του ποιμνίου, ως κομμάτι των παραμέτρων της 
σύγχρονης ελληνικής λαϊκής αγιολατρίας. 

 
811. «Ο Σάμιος Μητροπολίτης Αλέξανδρος Δηλανάς (1878 – 1958) στην 

Μικρά Ασία», Σαμιακόν Βήμα 4057 (10 Δεκεμβρίου 2016), σ. 5. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται πτυχές της ζωής και της ποιμαντικής, πνευματικής και εθνικής 
δράσης του Σαμίου Μητροπολίτη Περγάμου Αλέξανδρου Δηλανά στην Μικρά Ασία, πριν 
την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. 

 
812. «Οι ‘Θρύλοι του Αίμου’ και η βουλγαρική πολιτισμική 

παράδοση», Ο Χρόνος 13986 (16 Δεκεμβρίου 2016), σ. 14. 
 

Περίληψη: Με αφορμή την έκδοση της μεταφράσεως μιας συλλογής βουλγαρικών 
διηγημάτων και τα εγκαίνια μιας έκθεσης φωτογραφίας για τα μνημεία της Βουλγαρίας, 
διατυπώνονται σκέψεις για τον ρόλο της παράδοσης ως ενοποιητικού στοιχείου των 
βαλκανικών λαών. 

 
813. «Επτανήσιοι στη σαμιακή κοινωνία», Σαμιακόν Βήμα 4056 (3 

Δεκεμβρίου 2016), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις κατοίκων των 
Επτανήσων στη Σάμο, από τον 18ο αιώνα και μετά, και με τις επαγγελματικές τους ασχολίες, 
αλλά και τη θέση τους στη σαμιακή κοινωνία και ιστορία. 
 

814. «Θρησκευτικός τουρισμός και ‘προσκυνηματική θεωρία’», 
Κιβωτός της Ορθοδοξίας 43 (22 Δεκεμβρίου 2016), σ. 44. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η έννοια και η πρακτική του λεγόμενου θρησκευτικού τουρισμού και 
προτείνεται η αντικατάσταση του όρου από τον ελληνορθόδοξο ‘προσκυνηματική θεωρία’ 
που είναι εν χρήσει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 

 
815. «Η Σάμος της χριστιανοσύνης», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 43 (22 

Δεκεμβρίου 2016), σ. 36. 
 

Περίληψη: Αναφέρεται περιληπτικά η διαχρονική πορεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου 
και Ικαρίας, καθώς και η σημερινή κατάστασή της, τα ιδρύματα και οι δραστηριότητες που 
οργανώνονται εκεί. 
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Σημείωση: Αν και έχει δημοσιευθεί, χωρίς γνώση ή συγκατάθεσή μου, με την υπογραφή της κας 
Ελένης Παπά, πρόκειται για δικό μου κείμενο, αναρτημένο με τον τίτλο  «Ιστορία της 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας», www. imsamou.gr (15 Mαΐου 2014) στον ιστότοπο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας (βλ. παρακάτω, αρ. ΙΙΙ. Α. 132). Προέρχεται δε από την 
διδακτορική μου διατριβή Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Σάμου. 
Αθήνα 1992, σ. 35-39 (βλ. παραπάνω, αρ. Ι. 1), με ορισμένες βελτιώσεις, συντομεύσεις, 
συμπληρώσεις και διορθώσεις. Για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνεται στην εργογραφία μου εδώ. 

 
816. «Χριστουγεννιάτικες εθιμικές εκδηλώσεις και μεταμφιέσεις», 

Σαμιακόν Βήμα 4058 (17 Δεκεμβρίου 2016), σ. 4. 
 

Περίληψη: Στο άρθρο αυτό συγκεντρώνονται ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
μεταμφιέσεων του Δωδεκαημέρου, από ολόκληρο τον ελληνικό πολιτισμικό χώρο. Κατόπιν, 
οι δωδεκαημερίτικες μεταμφιέσεις εντάσσονται στον ετήσιο ελληνικό λαϊκό εορτολογικό 
κύκλο, και διατυπώνονται σχετικές ερμηνευτικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις. 
 

817. «Ο εορτασμός των Χριστουγέννων», Ερετρικοί Παλμοί 287 
(Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016), σ. 4. 
 

Περίληψη: Παρατίθενται στοιχεία από τις βασικές μορφές του εορτασμού των 
Χριστουγέννων στην βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με πληροφορίες των 
βυζαντινών πηγών. 
 
Σημείωση: Πρόκειται για αναδημοσίευση, χωρίς τη βιβλιογραφική στήριξη, μέρους της μελέτης 
μου με τίτλο «Ο εορτασμός των Χριστουγέννων στην βυζαντινή Κωνσταντινούπολη», Ορθοδοξία 
12 (2005), σ. 831-837 (βλ. παραπάνω αρ. ΙΙ. 660), με επιμέλεια του Γ. Ν. Αικατερινίδη. 
 

818. «Αντίγραφα εικόνων», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 44 (5 Ιανουαρίου 
2017), σ. 44. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στη νεωτερική ελληνική λατρευτική συνήθεια της κατασκευής, 
καθαγιασμού, μεταφοράς, «ενθρόνισης» και προσκύνησης αντιγράφων περιπύστων και 
θαυματουργών εικόνων από μονές σε αστικές ενορίες. 

 
819. «Η φωτιά στα ευετηρικά έθιμα του Δωδεκαημέρου», Σαμιακόν 

Βήμα 4059 (24 Δεκεμβρίου 2016), σ. 4. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται η συμβολική και εθιμική παρουσία της φωτιάς στα ελληνικά 
θρησκευτικά και λατρευτικά έθιμα του Δωδεκαημέρου, κυρίως δε στις εκδηλώσεις της 
εορτής των Θεοφανίων. 
 

820. «Ο καθαρμός και ο καθαγιασμός της φύσης στην ελληνική λαϊκή 
εθιμοταξία», Σαμιακόν Βήμα 4060 (31 Δεκεμβρίου 2016), σ. 4. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται ελληνικά λαϊκά έθιμα σχετικά με τον τελετουργικό καθαρμό 
και καθαγιασμό της φύσης, ιδιαίτερα στα παραδοσιακά θρησκευτικά και λατρευτικά έθιμα 
του Δωδεκαημέρου. 

 
821. «Δωδεκαημερίτικη και εθιμική υδρολατρία», Σαμιακόν Βήμα 4061 

(7 Ιανουαρίου 2017), σ. 7. 
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Περίληψη: Παρουσιάζεται η συμβολική και εθιμική παρουσία του νερού στα ελληνικά 
θρησκευτικά και λατρευτικά έθιμα του Δωδεκαημέρου, κυρίως δε στις εκδηλώσεις της 
εορτής των Θεοφανίων. 

 
822. «Ηλεκτρονική λατρευτική τάξη», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 45 (19 

Ιανουαρίου 2017), σ. 44. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται η δράση και η φυσιογνωμία των ηλεκτρονικών πυλών 
εκκλησιαστικών ειδήσεων, και οι επιδράσεις που αυτά έχουν πάνω στη διαμόρφωση της 
σύγχρονής μας εθιμοταξίας. 

 
823. «Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και η δωδεκαημερίτικη γιορτή 

του», Σαμιακόν Βήμα 4062 (14 Ιανουαρίου 2017), σ. 4. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
εορτή της συνάξεως Ιωάννου του Προδρόμου (7 Ιανουαρίου), ως κομμάτι της ελληνικής 
λαϊκής εθιμολογίας και εθιμοταξίας, και της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας. 

 
824. «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ορθόδοξο ήθος», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 46 (2 Φεβρουαρίου 2017), σ. 55. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται η φυσιογνωμία και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, και οι επιδράσεις που αυτά έχουν πάνω στη διαμόρφωση ενός 
σύγχρονου τρόπου προβολής και παρουσίασης του εκκλησιαστικού έργου. 

 
825. «Το εκκλησιαστικό και εθνικό έργο του Σαμίου Μητροπολίτη 

Βεροίας και Ναούσης Αλεξάνδρου Δηλανά (1878 – 1958)», Σαμιακόν 
Βήμα 4063 (21 Ιανουαρίου 2017), σ. 4. 

 
Περίληψη: Εξετάζονται πτυχές της ζωής και της ποιμαντικής, πνευματικής και εθνικής 
δράσης του Σαμίου Μητροπολίτη Περγάμου Αλέξανδρου Δηλανά στην Μικρά Ασία, πριν 
την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. 
 

826. «Το Άγιο Δωδεκαήμερο στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία», 
Σαμιακόν Βήμα 4064 (28 Ιανουαρίου 2017), σ. 4. 

 
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό συγκεντρώνονται ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
μεταμφιέσεων του Δωδεκαημέρου, από ολόκληρο τον ελληνικό πολιτισμικό χώρο, και 
διατυπώνονται σχετικές ερμηνευτικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις. 
 

827. «Νεωτερικά αστικά λατρευτικά», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 47 (16 
Φεβρουαρίου 2017), σ. 44. 
 

Περίληψη: Στο άρθρο αυτό συγκεντρώνονται ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
νεωτερικών μορφών της ελληνικής αστικής εθιμοταξίας, και διατυπώνονται σχετικές 
ερμηνευτικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις. 

 
828. «Η έκδοση των κηρυγμάτων του μακαριστού Μητροπολίτου 

Ικονίου κυρού Ιακώβου Στεφανίδη από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβο», Ο Πολίτης 583 (Νοέμβριος 2015), σ. 8. 
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Περίληψη: Παρουσιάζονται τα κηρύγματα του μακαριστού Μητροπολίτη Ικονίου 
Ιακώβου Στεφανίδη που εκδόθηκαν από τον Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. 
Ιακώβου Σωφρονιάδη, στα πλαίσια της παράδοσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
 

829. «Ο όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στην ελληνική λαϊκή 
θρησκευτικότητα», Σαμιακόν Βήμα 4066 (11 Φεβρουαρίου 2017), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται τα λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που σχετίζονται με τον νεοφανή 
όσιο Παΐσιο, ως κομμάτι της ελληνικής λαϊκής εθιμολογίας και εθιμοταξίας, και της 
ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας. 

 
830. «Αστική θρησκευτικότητα και ελληνορθόδοξη παράδοση», 

Κιβωτός της Ορθοδοξίας 48 (2 Μαρτίου 2017), σ. 55. 
 

Περίληψη: Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις νεωτερικών 
μορφών της ελληνικής αστικής θρησκευτικότητας, και διατυπώνονται σχετικές ερμηνευτικές 
παρατηρήσεις και διαπιστώσεις. 

 
831. «Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 4068 (25 

Φεβρουαρίου 2017), σ. 4. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις της Σάμου, την 
ιδεολογία και την πρακτική τους, ως στοιχείων της σύγχρονης σαμιακής λαϊκής 
καθημερινότητας. 

 
832. «‘Νεογιορτές’ και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σαμιακό λαϊκό 

πολιτισμό», Σαμιακόν Βήμα 4069 (4 Μαρτίου 2017), σ. 4. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις καλοκαιρινές γιορτές της Σάμου που σχετίζονται με 
προβολή τοπικών προϊόντων της Σάμου, την ιδεολογία και την πρακτική τους, στα πλαίσια 
της σύγχρονης σαμιακής πολιτιστικής ζωής. 
 

833. «Σαρακοστιανά εθιμικά», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 49 (16 
Μαρτίου 2017), σ. 44. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται έθιμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που επιχωριάζουν σε 
διάφορες ελληνικές περιοχές, ως εκφράσεις της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 

 
834. «Παραδοσιακότητα και νεωτερικότητα στις καλοκαιρινές 

εκδηλώσεις της Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 4070 (11 Μαρτίου 2017), σ. 4. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις «παραδοσιακές» και στις νεωτερικές καλοκαιρινές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις της Σάμου, την ιδεολογία και την πρακτική τους, ως στοιχείων της 
σύγχρονης σαμιακής λαϊκής καθημερινότητας. 

 
835. «Η ‘Καθαρή Εβδομάδα’ στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία», 

Κιβωτός της Ορθοδοξίας 50 (30 Μαρτίου 2017), σ. 58. 
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Περίληψη: Περιγράφονται έθιμα της πρώτης εβδομάδας της Σαρακοστής, που επιχωριάζουν 
σε διάφορες ελληνικές περιοχές, ως εκφράσεις της παραδοσιακής ελληνικής θρησκευτικής 
συμπεριφοράς. 

 
836. «Ο Γεώργιος Μέγας και η θρησκευτική λαογραφία», Σαμιακόν 

Βήμα 4071 (18 Μαρτίου 2017), σ. 4. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η συμβολή του καθηγητή λαογραφίας και ακαδημαϊκού Γεωργίου 
Μέγα στην επιστημονική θεμελίωση των ελληνικών λαογραφικών σπουδών γύρω από την 
παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά του ελληνικού λαού. 

 
837. «Εθιμικά και λατρευτικά της Μεγάλης Εβδομάδας», Σαμιακόν 

Βήμα 4074 (8 Απριλίου 2017), σ. 4. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
Μεγάλη Εβδομάδα, ως κομμάτι της ελληνικής πασχαλινής λαϊκής εθιμολογίας και 
εθιμοταξίας. 

 
838. «Εθιμολατρευτικά της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου 

Σαββάτου», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 51 (13 Απριλίου 2017), σ. 38. 
 

Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού που σχετίζονται με τις 
θρησκευτικές τελετουργίες των δύο κυρίων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας, τις ιστορικές 
ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους. 

 
839. «Το Μεγάλο Σάββατο και τα αναστάσιμα έθιμά του», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 51 (13 Απριλίου 2017), σ. 38. 
 
Περίληψη: Εξετάζονται σύγχρονες και παραδοσιακές μορφές του λαϊκού πολιτισμού που 
σχετίζονται με τα έθιμα του Μεγάλου Σαββάτου, τις ιστορικές ρίζες και τις τελετουργικές 
αναφορές τους. 
 

840. «Αναστάσιμα», Σαμιακόν Βήμα 4075 (15 Απριλίου 2017), σ. 4. 
 
Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
Κυριακή του Πάσχα και την αναστάσιμη περίοδο, ως κομμάτι της ελληνικής πασχαλινής 
λαϊκής εθιμολογίας και εθιμοταξίας. 
 

841. «Ανάμεσα στην παράδοση και την πρόοδο Β΄», Κιβωτός 
Ορθοδοξίας 52 (27 Απριλίου 2017), σ. 58. 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η διχοστασία μεταξύ παράδοσης και νεωτερισμού, όπως αυτή 
παρατηρείται στα όρια της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και στο πεδίο του λαϊκού 
πολιτισμού, υπό το πρίσμα της επιστήμης της λαογραφίας. 

 
842. «Εθιμικά της ‘Λαμπρής Εβδομάδας’», Σαμιακόν Βήμα 4076 (22 

Απριλίου 2017), σ. 7. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
την αναστάσιμη περίοδο της Διακαινήσιμης Εβδομάδας, ως κομμάτι της ελληνικής 
πασχαλινής λαϊκής εθιμολογίας και εθιμοταξίας. 
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843. «Οι ελληνικοί τελετουργικοί χοροί της Λαμπρής», Σαμιακόν Βήμα 

4077 (29 Απριλίου 2017), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εκτενείς αναφορά στους λαϊκούς τελετουργικούς χορούς της αναστάσιμης 
περιόδου της Διακαινήσιμης Εβδομάδας, που αποτελούν τμήμα της ελληνικής πασχαλινής 
λαϊκής εθιμολογίας. 

 
844. «Ανοιξιάτικα εθιμικά και λατρευτικά», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 

53 (11 Μαΐου 2017), σ. 44. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται ανοιξιάτικα τελετουργικά έθιμα και λαϊκά δρώμενα, που 
επιχωριάζουν σε διάφορες ελληνικές περιοχές, ως εκφράσεις της σύγχρονης ελληνικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας. 

 
845. «Η μελέτη της ελληνικής παραδοσιακής θρησκευτικότητας και ο 

Γεώργιος Μέγας», Σαμιακόν Βήμα 4079 (13 Μαΐου 2017), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η συμβολή του καθηγητή λαογραφίας και ακαδημαϊκού Γεωργίου 
Μέγα στην επιστημονική θεμελίωση των ελληνικών λαογραφικών σπουδών γύρω από την 
παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά του ελληνικού λαού. 

 
846. «Η τοπική μας Εκκλησία ως παράγοντας ενότητας», Σαμιακόν 

Βήμα 4078 (6 Μαΐου 2017), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται ο ενοποιητικός ρόλος της τοπικής Εκκλησίας της Σάμου, μέσα 
από τις δράσεις του Μητροπολίτη που αφορούν την επίτευξη συνεργασίας και συντονισμού 
δράσεων των τοπικών συλλόγων, τόσο μέσα στο νησί, όσο και των συλλόγων αποδήμων. 

 
847. «Ο άγιος Κωνσταντίνος στην ελληνική λαϊκή λατρευτική 

παράδοση», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 54 (25 Μαΐου 2017), σ. 44. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται ελληνικά τελετουργικά έθιμα και  δρώμενα, που σχετίζοντας με 
τη λαϊκή λατρεία του αγίου Κωνσταντίνου, ως εκφράσεις της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 

 
848. «Παραδοσιακή φορεσιά και εκκλησιαστική ζωή: τα παράδοξα της 

νεωτερικότητας», Σαμιακόν Βήμα 4081 (27 Μαΐου 2017), σ. 4. 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις σχετικά με το νεωτερικό τελετουργικό φαινόμενο να 
χρησιμοποιούνται άνδρες και γυναίκες ντυμένοι με αντίγραφα παραδοσιακών ενδυμασιών σε 
πανηγυρικές εκκλησιαστικές εθιμοταξίες και τελετουργίες. 

 
849. «Νεοελληνική λογοτεχνία και λαογραφία: μια αμφίδρομη σχέση», 

Σαμιακόν Βήμα 4080 (20 Μαΐου 2017), σ. 7. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις σχέσεις μεταξύ λαογραφίας και λογοτεχνίας, και 
ειδικότερα στο κατά πόσον και υπό ποιες προϋποθέσεις τα λογοτεχνικά έργα μπορούν να 
αποτελέσουν πηγές για την επιστήμη της λαογραφίας. 
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850. «Η φολκλοροποίηση της λατρείας», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 55 (8 
Ιουνίου 2017), σ. 44 [= Άμπελος. Περιοδική έκδοση της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ηλείας 78 (2017), σ. 6-7]. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται φαινόμενα ανάπτυξης φολκλοριστικού τύπου μορφών στην 
εκκλησιαστική λατρεία, που επιχωριάζουν σε διάφορες ελληνικές περιοχές, ως εκφράσεις 
της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας. 

 
851. «Εθιμικά της συγκομιδής και του καιρού», Σαμιακόν Βήμα 4082 (3 

Ιουνίου 2017), σ. 7. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται ελληνικά τελετουργικά έθιμα και  δρώμενα, που σχετίζονται με 
την μετεωρολογική πρόγνωση και τη συγκομιδή των καρπών, ως εκφράσεις της ελληνικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας. 

 
852. «Κοσμοπλημμύρες και λαοθάλασσες», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 56 

(22 Ιουνίου 2017), σ. 44. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται φαινόμενα ανάπτυξης ιδεολογημάτων σχετικά με τη συμμετοχή 
των πιστών στην εκκλησιαστική λατρεία, ως εκφράσεις της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 

 
853. «Εθιμικά και λατρευτικά των γονιμικών νερών», Σαμιακόν Βήμα 

4083 (10 Ιουνίου 2017), σ. 3. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται ελληνικά τελετουργικά έθιμα και  δρώμενα, που σχετίζονται με 
την παραδοσιακή υδρολατρία του ελληνικού λαού, ως εκφράσεις της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 

 
854. «Λαογραφικά των ζώων», Σαμιακόν Βήμα 4085 (24 Ιουνίου 2017), 

σ. 3. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται  ελληνικά τελετουργικά έθιμα και  δρώμενα, που σχετίζονται με τα 
ζώα, ως εκφράσεις της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας και της μυθοπλαστικής 
ικανότητας του λαού. 

 
855. «Η αναπαράσταση του σεισμού», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 57 (6 

Ιουλίου 2017), σ. 44. 
 

Περίληψη: Με αφορμή τη νεωτερική εκδοχή κάποιων εθιμικών στοιχείων στην πρωϊνή 
λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου διατυπώνονται παρατηρήσεις τόσο για τη γλώσσα που 
χρησιμοποιούν οι κληρικοί, όσο και για τη φολκλοροποίηση της λατρείας. 

 
856. «Περί παραδόσεως ο λόγος», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 58 (20 

Ιουλίου 2017), σ. 44. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής λαϊκής παράδοσης που 
μετασχηματίζονται επί το νεωτερικότερον στις μέρες μας, καθώς και περιπτώσεις μορφών 
«επινοημένης παράδοσης». 
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857. «Της Ανάστασης και της φύσης», Σαμιακόν Βήμα 4089 (22 Ιουλίου 
2017), σ. 8. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται ελληνικά τελετουργικά έθιμα και  δρώμενα, που σχετίζονται με 
την τελετουργική διαχείρηση της φύσης και την ανάσταση, ως εκφράσεις της ελληνικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας. 

 
858. «Ο Νιπτήρας στη μονή Τιμίου Σταυρού», Σαμιακόν Βήμα 4090 (29 

Ιουλίου 2017), σ. 13. 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις σχετικά με τον ευρύτερο πολιτισμικό ρόλο της 
Εκκλησίας της Σάμου, με αφορμή την τέλεση της τελετής του Νιπτήρα στη μονή Τιμίου 
Σταυρού του νησιού. 

 
859. «Λαογραφικά των φυτών», Σαμιακόν Βήμα 4087 (8 Ιουλίου 2017), 

σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται  ελληνικά τελετουργικά έθιμα και  δρώμενα, που σχετίζονται με τα 
ζώα, ως εκφράσεις της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας και της μυθοπλαστικής 
ικανότητας του λαού. 

 
860. «Εθιμολατρευτικά της άνοιξης», Σαμιακόν Βήμα 4088 (15 Ιουλίου 

2017), σ. 7. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται ελληνικά τελετουργικά έθιμα και  δρώμενα, που σχετίζονται με 
την τελετουργική διαχείρηση της άνοιξης, ως εκφράσεις της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 

 
861. «Ο άσπρος Χάρος», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 59 (3 Αυγούστου 

2017), σ. 44. 
 

Περίληψη: Αναφέρονται ελληνικά νεωτερικά τελετουργικά έθιμα, που σχετίζονται με την 
σύγχρονη διαχείριση των τελετουργιών του θανάτου, ως εκφράσεις της ελληνικής 
παραδοσιακής καθημερινότητας. 

 
862. «Εθιμικά της φωτιάς και της εστίας», Σαμιακόν Βήμα 4091 (5 

Αυγούστου 2017), σ. 13. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται ελληνικά τελετουργικά έθιμα και  δρώμενα, που σχετίζονται με 
την παραδοσιακή πυρολατρία του ελληνικού λαού, ως εκφράσεις της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας. 

 
863. «Τρεις μορφές της σαμιακής προσωπογραφίας», Σαμιακόν Βήμα 

4092 (12 Αυγούστου 2017), σ. 13. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στον Αρχιεπίσκοπο Σάμου και Ικαρίας Ιωσήφ Γεωργειρήνη, 
στον π. Κων. Μωραϊτάκη και στον Γ. Σκοπελίτη, με αφορμή πρόσφατες εκδόσεις που 
αναφέρονται σε πτυχές της ζωής και του έργου τους. 
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864. «Από τη Ρωσία Α΄: αυτοκρατορική μνήμη», Κιβωτός της 
Ορθοδοξίας 60 (17 Αυγούστου 2017), σ. 44. 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις για τη λαϊκή ρωσική θρησκευτικότητα με αφορμή την 
ανέγερση και αποκατάσταση του καθεδρικού ναού του Σωτήρος Χριστού Μόσχας, τον οποίο 
είχε κατεδαφίσει το κομμουνιστικό καθεστώς. 

 
865. «Από τη Ρωσία Β΄: ζητήματα πίστης και λατρείας», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 61 (31 Αυγούστου 2017), σ. 44. 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις για τη λαϊκή ρωσική θρησκευτικότητα με αφορμή την 
μεταφορά στη Ρωσία ιερών εικόνων και λειψάνων και τη συγκριτική μελέτη της ελληνικής 
και της ρωσικής παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς. 

 
866. «Το νέο μυθιστόρημα της Έλενας Χουσνή», Σαμιακόν Βήμα 4093 

(2 Σεπτεμβρίου 2017), σ. 13. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται ένα μυθιστόρημα της Έλενας Χουσνή, και αποτυπώνονται οι 
ιδιαίτερες αφηγηματικές τεχνικές και πρακτικές που δομούν την αφήγησή του, με τις 
προσωπικές ιδιαιτερότητες της συγγραφέως. 

 
867. «Αποδιδόμενες τιμές», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 62 (14 

Σεπτεμβρίου 2017), σ. 44. 
 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις τιμές που αποδίδονται σε εικόνες και ιερά λείψανα, στη 
σύγχρονη ελληνική θρησκευτική και εκκλησιαστική εθιμοταξία, και διατυπώνονται σκέψεις 
πάνω στο φαινόμενο αυτό. 
 

868. «Η σύναξη των Σαμίων αγίων», Σαμιακόν Βήμα 4094 (9 
Σεπτεμβρίου 2017), σ. 13. 
 

Περίληψη: Αναφορά στους εορτασμούς της συνάξεως των Σαμίων αγίων του 2017, και στη 
σημασία τους για την πνευματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή της τοπικής κοινωνίας, 
αλλά και για την ενότητα των Σαμίων, ιδιαίτερα των αποδήμων. 

 
869. «Καλοκαιρινές εκδηλώσεις του ‘Κέντρου Εκκλησιαστικών, 

Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών’ της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου 
και Ικαρίας», Σαμιακόν Βήμα 4095 (16 Σεπτεμβρίου 2017), σ. 13. 
 

Περίληψη: Περιγράφονται οι εκδηλώσεις του ΚΕΙΠΜ που έγιναν το καλοκαίρι του 2017, το 
περιεχόμενο, οι βασικές αρχές του σχεδιασμού τους και οι σκοποί τους οποίους 
εξυπηρετούν, σχετικά με την θεμελίωση της σαμιακής πατριδογνωσίας. 

 
870. «Σημεία των καιρών Α΄. Η ατομική ευθύνη», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 63 (28 Σεπτεμβρίου 2017), σ. 44. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στην ατομική ευθύνη των μελών της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στα φαινόμενα αλλοίωσης, αλλοτρίωσης και αποσκορακισμού της παράδοσης, τα 
οποία παρατηρούνται στις μέρες μας. 
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871. «Σαμιακά επίτομα ημερολόγια», Σαμιακόν Βήμα 4096 (23 
Σεπτεμβρίου 2017), σ. 13. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται τα επίτομα ημερολόγια σαμιακών συλλόγων και σωματείων, από 
την πλευρά της αποτύπωσης του λαϊκού πολιτισμού και της τοπικής ιστορίας, και ως πηγές 
για τη μελέτη της σαμιακής λαογραφίας. 

 
872. «Σημεία των καιρών Β΄. Η οικογενειακή ευθύνη», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 64 (12 Οκτωβρίου 2017), σ. 44. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στην οικογενειακή ευθύνη των μελών της ελληνικής κοινωνίας 
απέναντι στα φαινόμενα αλλοίωσης, αλλοτρίωσης της παράδοσης των ημερών μας, αλλά και 
στο γενικότερο ρόλο της οικογένειας στη διατήρηση της ελληνορθόδοξης ιδιοπροσωπίας. 

 
873. «Επιτραπέζια σαμιακά ημερολόγια», Σαμιακόν Βήμα 4097 (30 

Σεπτεμβρίου 2017), σ. 13. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται τα επιτραπέζια ημερολόγια σαμιακών συλλόγων από την πλευρά 
της αποτύπωσης του λαϊκού πολιτισμού και της τοπικής ιστορίας, και ως πηγές για τη μελέτη 
των σύγχρονων λαογραφικών της Σάμου. 

 
874. «Τελετουργική χρήση των τροφών στο λαϊκό πολιτισμό της 

Σάμου», Σαμιακόν Βήμα 4098 (7 Οκτωβρίου 2017), σ. 13. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ορισμένες τροφές που συνδέονται με λαϊκές θρησκευτικές 
τελετουργίες και έθιμα της λαϊκής λατρείας στη Σάμο, και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην 
τελετουργική και συμβολική – κοινωνική τους σήμανση. 

 
875. «Θρησκευτικές τελετουργίες, πανηγύρια και τελετουργικές τροφές 

στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 4099 (14 Οκτωβρίου 2017), σ. 13. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τροφές που συνδέονται με λαϊκές 
θρησκευτικές τελετουργίες και πανηγύρια στη Σάμο, και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη 
σύγχρονη κοινωνική τους λειτουργικότητα. 

 
876. «Η τουριστική εκμετάλλευση του λαϊκού πολιτισμού», Σαμιακόν 

Βήμα 4100 (21 Οκτωβρίου 2017), σ. 13. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αναπαραστάσεις λαϊκών 
δρωμένων και στοιχείων του παραδοσιακού πολιτισμού σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
αποτελούν πόλους έλξης τουριστών, στα πλαίσια της «σκηνοθετημένης αυθεντικότητας». 

 
877. «Σημεία των καιρών Γ΄. Η κοινωνική ευθύνη», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 65 (4 Νοεμβρίου 2017), σ. 29. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στην συλλογική πολιτισμική ευθύνη των μελών της ελληνικής 
κοινωνίας απέναντι στα φαινόμενα αλλοίωσης, αλλοτρίωσης της παράδοσης των ημερών 
μας, όσον αφορά τη διατήρηση της ελληνορθόδοξης ιδιοπροσωπίας. 
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878. «Ξένα πρότυπα στη λαϊκή θρησκευτικότητα», Κιβωτός της 
Ορθοδοξίας 66 (11 Νοεμβρίου 2017), σ. 35. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται το ζήτημα της εισαγωγής και ενσωμάτωσης ξένων πολιτισμικών 
προτύπων στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα, και των συνεπειών που αυτό έχει 
στη διαμόρφωση της νεωτερικής πολιτισμικής φυσιογνωμίας του λαού. 

 
879. «Τα ‘Νιάμερα’ του αγίου Παντελεήμονα», Σαμιακόν Βήμα 4101 (28 

Οκτωβρίου 2017), σ. 13. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η καθιέρωση μιας εκκλησιαστικής εορτής προς τιμήν του αγίου 
Παντελεήμονα εννέα μέρες μετά τον κανονικό εορτασμό της μνήμης του, στις 27 Ιουλίου, 
στη Χώρα της Σάμου και οι τελετουργικές της διαστάσεις. 

 
880. «Απόδημοι Σάμιοι επανακάμπτοντες: ετεροχαρακτηρισμοί και 

πολιτισμικές διαστάσεις», Σαμιακόν Βήμα 4102 (4 Νοεμβρίου 2017), σ. 13. 
 

Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στους σατιρικούς ετεροχαρακτηρισμούς οι οποίοι 
διατυπώνονται στη Σάμο για τους απόδημους Σαμίους του εσωτερικού, και στις ιδιαίτερες 
λαογραφικές συνισταμένες και υποδηλώσεις τους. 

 
881. «Τιμές αρχηγού κράτους», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 67 (18 

Νοεμβρίου 2017), σ. 35. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις τιμές αρχηγού κράτους που αποδίδονται σε εικόνες και 
ιερά λείψανα, στη σύγχρονη ελληνική εκκλησιαστική εθιμοταξία, και διατυπώνονται σκέψεις 
πάνω στην πρακτική αυτή. 

 
882. «‘Αθηναίοι’ και ‘Αμερικάνοι’ στην καλοκαιρινή Σάμο», Σαμιακόν 

Βήμα 4103 (11 Νοεμβρίου 2017), σ. 13. 
 

Περίληψη: Γίνεται εκτενής αναφορά στους σατιρικούς ετεροχαρακτηρισμούς οι οποίοι 
διατυπώνονται στη Σάμο για τους απόδημους Σαμίους του εξωτερικού, και στις ιδιαίτερες 
λαογραφικές συνισταμένες και υποδηλώσεις τους. 

 
883. «Σατιρικοί ετεροχαρακτηρισμοί τουριστών στη Σάμο», Σαμιακόν 

Βήμα 4104 (18 Νοεμβρίου 2017), σ. 8. 
 

Περίληψη: Αναφορά στους σατιρικούς ετεροχαρακτηρισμούς οι οποίοι διατυπώνονται στη 
Σάμο για τους ξένους επισκέπτες του καλοκαιριού, και στις ιδιαίτερες λαογραφικές 
συνισταμένες και υποδηλώσεις τους. 

 
884. «Η παιδευτική σημασία της ελληνορθόδοξης λατρευτικής 

παράδοσης», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 68 (25 Νοεμβρίου 2017), σ. 35. 
 

Περίληψη: Παρέχονται στοιχεία και διατυπώνονται σκέψεις σχετικά με την παιδευτική για 
το Γένος σημασία των επιμέρους μορφών της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, ιδιαίτερα 
στους πολιτισμικά και ιστορικά αφασικούς καιρούς μας. 
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885. «Ετεροπροσδιορισμοί τουριστών και παραδοσιακή 
καθημερινότητα στον σύγχρονο σαμιακό λαϊκό πολιτισμό», Σαμιακόν 
Βήμα 4105 (25 Νοεμβρίου 2017), σ. 8. 
 

Περίληψη: Αναφορά στους σατιρικούς ετεροπροσδιορισμούς οι οποίοι διατυπώνονται στη 
Σάμο για τους ξένους επισκέπτες, και στις ιδιαίτερες λαογραφικές συνισταμένες και 
υποδηλώσεις τους, σε σχέση με την παραδοσιακή καθημερινότητα του νησιού. 

 
886. «Καθημερινότητα και ελληνορθόδοξα πρότυπα ζωής», Κιβωτός 

της Ορθοδοξίας 69 (2 Δεκεμβρίου 2017), σ. 29. 
 

Περίληψη: Παρέχονται στοιχεία και διατυπώνονται σκέψεις σχετικά με τα στοιχεία της 
ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, και τη χρήση τους ως προτύπων ζωής και δράσης, με 
σκοπό την διατήρηση της ιδιοπροσωπίας του Γένους. 

 
887. «Ηλεκτρονικός εκκλησιαστικός τύπος: σκέψεις και διαπιστώσεις», 

Κιβωτός της Ορθοδοξίας 70 (9 Δεκεμβρίου 2017), σ. 29. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται η φυσιογνωμία και το περιεχόμενο των σύγχρονων ηλεκτρονικών 
πρακτορείων εκκλησιαστικών ειδήσεων, και οι επιδράσεις που αυτά έχουν πάνω στη 
διαμόρφωση ενός σύγχρονου τρόπου προβολής και παρουσίασης του εκκλησιαστικού έργου. 

 
888. «Ηλεκτρονικές πύλες εκκλησιαστικών ειδήσεων και νεωτερικές 

εθιμικές μορφές», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 71 (16 Δεκεμβρίου 2017), σ. 
29. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται η φυσιογνωμία και το περιεχόμενο των ελληνικών ηλεκτρονικών 
πυλών εκκλησιαστικών ειδήσεων, και οι επιδράσεις που ασκούν στη διαμόρφωση της 
προβολής του εκκλησιαστικού έργου, υπό τους όρους της νεωτερικότητας. 

 
889. «Εκκλησία και πολιτισμός», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 72 (22 

Δεκεμβρίου 2017), σ. 29. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στις πολιτιστικές δράσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην 
Ελλάδα, στην απήχηση που αυτές έχουν στο λαό, και στη γενικότερη εκκλησιαστική 
πολιτιστική κίνηση, που είναι ιδιαιτέρως αναπτυγμένη στις μέρες μας. 

 
890. «Σύγχρονη λατρευτική χρήση αντιγράφων εικόνων», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 73 (29 Δεκεμβρίου 2017), σ. 29. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στη νεωτερική ελληνική λατρευτική συνήθεια της κατασκευής, 
καθαγιασμού, μεταφοράς, «ενθρόνισης» και προσκύνησης αντιγράφων περιπύστων και 
θαυματουργών εικόνων από μονές σε αστικές ενορίες. 
 
Σημείωση: Αναδημοσίευση στο https: // poimin. gr (29 Νοεμβρίου 2018). 

 
891. «Αντίγραφα ιερών εικόνων σε λατρευτική χρήση. Στοιχεία 

εθιμοταξίας», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 74 (5 Ιανουαρίου 2018), σ. 29. 
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Περίληψη: Εξετάζονται οι εθιμικές πρακτικές που συνοδεύουν τη νεωτερική ελληνική 
λατρευτική συνήθεια της κατασκευής, καθαγιασμού, μεταφοράς, «ενθρόνισης» και 
προσκύνησης αντιγράφων θαυματουργών εικόνων από μονές σε αστικές ενορίες. 

 
892. «Πατριδογνωσία και εκκλησιαστική ιστορία», Σαμιακόν Βήμα 

4109 (23 Δεκεμβρίου 2017), σ. 8. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ της εκκλησιαστικής ιστορίας και της ουσιαστικής 
γνώσης του τόπου, της ιστορίας και του πολιτισμού του, με βάση το παράδειγμα της Σάμου 
και των τοπικών σαμιακών σπουδών. 

 
893. «Τουρισμός, πολιτισμική ζωή και ‘σκηνοθετημένη αυθεντικότητα’ 

στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 4108 (16 Δεκεμβρίου 2017), σ. 8. 
 

Περίληψη: Αναφορά στην πρακτική της σκηνοθετημένης αυθεντικότητας, όπως ασκείται 
στη Σάμο για τους ξένους επισκέπτες, και στις ιδιαίτερες λαογραφικές συνισταμένες και 
υποδηλώσεις της, σε σχέση με την παραδοσιακή καθημερινότητα του νησιού. 

 
894. «Εκκλησιαστική παράδοση και πολιτισμική ζωή στη Σάμο», 

Σαμιακόν Βήμα 4110 (30 Δεκεμβρίου 2017), σ. 11. 
 

Περίληψη: Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται κριτικά οι δράσεις και οι σχεδιασμοί της 
Εκκλησίας της Σάμου σχετικά με την μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού του νησιού, 
και διατυπώνονται σχετικές προτάσεις. 

 
895. «Κρασί και λαϊκός πολιτισμός στη Σάμο», Σαμιακόν Βήμα 4111 (6 

Ιανουαρίου 2018), σ. 13. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται διάφορες όψεις της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοπαραγωγής 
στη Σάμο, τόσο διαχρονικά όσο και συγχρονικά, κυρίως σε σχέση με τα δεδομένα του 
παραδοσιακού και του λαϊκού πολιτισμού του νησιού. 
 

896. «Εθιμολατρευτικά του αγίου Γεωργίου», Σαμιακόν Βήμα 4112 (13 
Ιανουαρίου 2018), σ. 13. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται ελληνικά λατρευτικά έθιμα και δρώμενα που σχετίζονται με την 
εορτή του αγίου Γεωργίου, και τις ποικίλες θρησκευτικές, κοινωνικές και οικονομικές 
παραμέτρους που συνδέονται με αυτήν. 

 
897. «Αντίγραφα περιπύστων ιερών εικόνων σε ενοριακούς ναούς. 

Τελετές με ‘άρωμα’ από τις αγιορείτικες ακολουθίες», Κιβωτός της 
Ορθοδοξίας 75 (13 Ιανουαρίου 2018), σ. 23. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται οι εθιμικές πρακτικές που συνοδεύουν τη νεωτερική ελληνική 
λατρευτική συνήθεια της κατασκευής, καθαγιασμού, μεταφοράς, «ενθρόνισης» και 
προσκύνησης αντιγράφων θαυματουργών εικόνων από αθωνικές μονές σε αστικές ενορίες. 

 
898. «Η πολιτιστική προσφορά της Εκκλησίας», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 76 (20 Ιανουαρίου 2018), σ. 29. 
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Περίληψη: Παρουσιάζονται στοιχεία για ποικίλες όψεις της πολιτιστικής προσφοράς της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, στα πλαίσια της γενικότερης 
παρουσίας του ορθόδοξου πολιτισμού. 

 
899. «Ο άγιος Γεώργιος στην ελληνική λαογραφία», Σαμιακόν Βήμα 

4113 (20 Ιανουαρίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται ελληνικά λατρευτικά έθιμα και δρώμενα που σχετίζονται με την 
εαρινή εορτή του αγίου Γεωργίου, και τις ποικίλες θρησκευτικές, κοινωνικές και οικονομικές 
παραμέτρους που έχουν συσχετιστεί με αυτήν. 

 
900. «Παραδοσιακές φορεσιές στις σύγχρονες ελληνικές πανηγύρεις», 

Κιβωτός της Ορθοδοξίας 77 (27 Ιανουαρίου 2018), σ. 29. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται με συγκεκριμένα παραδείγματα η τελετουργική χρήση 
παραδοσιακών τοπικών ενδυμασιών στα πλαίσια εκκλησιαστικών τελετών, και 
διευκρινίζονται οι ιδεολογικές συνιστώσες αυτής της πρακτικής. 
 
Σημείωση: Αναδημοσίευση στο https: // poimin. gr (28 Νοεμβρίου 2018). 

 
901. «Παραδοσιακές ενδυμασίες και εκκλησιαστική ζωή», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 78 (3 Φεβρουαρίου 2018), σ. 29. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται εθιμικές παράμετροι της τελετουργικής χρήσης παραδοσιακών 
τοπικών ενδυμασιών στα πλαίσια εκκλησιαστικών τελετών, όπως τα τελευταία χρόνια 
συνηθίζεται σε πολλές εκκλησιαστικές λατρευτικές περιστάσεις. 

 
902. «Ο ‘φθινοπωρινός’ άγιος Γεώργιος», Σαμιακόν Βήμα 4114 (27 

Ιανουαρίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται ελληνικά λατρευτικά έθιμα και δρώμενα που σχετίζονται με την 
φθινοπωρινή εορτή του αγίου Γεωργίου, και τις ποικίλες θρησκευτικές, κοινωνικές και 
οικονομικές παραμέτρους που έχουν συσχετιστεί με αυτήν. 

 
903. «Η συμβολοποίηση του παραδοσιακού ενδύματος», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 79 (10 Φεβρουαρίου 2018), σ. 20. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται εθιμικές παράμετροι της συμβολικής χρήσης παραδοσιακών 
τοπικών ενδυμασιών στα πλαίσια εκκλησιαστικών τελετών, όπως τα τελευταία χρόνια 
συνηθίζεται σε πολλές εθιμικές περιστάσεις. 

 
904. «Η παραδοσιακή ενδυμασία ως πολιτισμική συνέχεια», Κιβωτός 

της Ορθοδοξίας 80 (16 Φεβρουαρίου 2018), σ. 17. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται όψεις της τελετουργικής χρήσης παραδοσιακών τοπικών 
ενδυμασιών στα πλαίσια εκκλησιαστικών τελετών, υπό τους όρους της πολιτισμικής 
συνέχειας του Γένους και της φολκλοριστικής αναπαράστασης. 

 
905. «Λαογραφικά τελετουργικά της συγκομιδής των καρπών», 

Σαμιακόν Βήμα 4114 (3 Φεβρουαρίου 2018), σ. 7. 
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Περίληψη: Παρουσιάζονται ελληνικά λατρευτικά έθιμα και δρώμενα που σχετίζονται με την 
συγκομιδή των καρπών, και τις ποικίλες θρησκευτικές, κοινωνικές και οικονομικές 
παραμέτρους που έχουν συσχετιστεί με αυτήν. 

 
906. «Ρωσικά καλλιτεχνήματα στην λατρευτική ζωή», Σαμιακόν Βήμα 

4116 (10 Φεβρουαρίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η παρουσία και χρήση ρωσικών έργων τέχνης και ιερών σκευών 
ρωσικής κατασκευής και προέλευσης στην ελληνική λαϊκή λατρευτική και εκκλησιαστική – 
τελετουργική ζωή. 

 
907. «Λαϊκή θρησκευτικότητα στους δρόμους της Αθήνας», Κιβωτός 

της Ορθοδοξίας 81 (24 Φεβρουαρίου 2018), σ. 19. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε σύγχρονα αστικά λαϊκά λατρευτικά έθιμα, όπως αυτά 
τελούνται στις μέρες μας στους δρόμους των αστικών πολισμάτων του λεκανοπεδίου της 
Αττικής, και στις εθιμικές συνισταμένες που σχετίζονται με αυτά. 

 
908. «Άγιοι της Ρωσίας και νεοελληνική λατρευτική ζωή», Σαμιακόν 

Βήμα 4117 (17 Φεβρουαρίου 2018), σ. 5. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται η παρουσία και η ειδική λατρευτική τιμή σε Ρώσους και ρωσικής 
προέλευσης αγίους  στην ελληνική λαϊκή λατρευτική και εκκλησιαστική – τελετουργική ζωή, 
και σχετικές εθιμικές και τελετουργικές πράξεις. 

 
909. «Η τιμή των αγίων στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό», 

Κιβωτός της Ορθοδοξίας 82 (3 Μαρτίου 2018), σ. 17. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές για την ελληνική λαϊκή αγιολατρία, και οι 
βασικές τελετουργικές εκδηλώσεις της, με ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα, κατά 
την λατρευτική εθιμοταξία του ελληνικού λαού.  
 

910. «Νεοελληνικά ιδεολογήματα: το ‘Ξανθόν Γένος’», Σαμιακόν Βήμα 
4118 (24 Φεβρουαρίου 2018), σ. 5. 

 
Περίληψη: Εκτενής κριτική αναφορά στις λαϊκές πίστεις και αντιλήψεις για το ‘Ξανθόν 
Γένος’, που διαμορφώθηκαν και διαδόθηκαν την εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας, και στις 
συνέπειές τους για την ελληνική λαϊκή ιδεολογία. 

 
911. «Ελληνορωσικά αγιολατρευτικά Α΄», Σαμιακόν Βήμα 4119 (3 

Μαρτίου 2018), σ. 8. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται η λαϊκή λατρευτική τιμή σε Ρώσους και ρωσικής προέλευσης 
αγίους  στην ελληνική λαϊκή λατρευτική και εκκλησιαστική – τελετουργική ζωή, και 
σχετικές εθιμικές και τελετουργικές πράξεις. 

 
912. «Λαϊκή λατρευτική παράδοση στην Κομοτηνή», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 83 (10 Μαρτίου 2018), σ. 21. 
 



 885 

Περίληψη: Περιληπτική αναφορά στα επιμέρους στοιχεία που συναπαρτίζουν την σύγχρονη 
λαϊκή θρησκευτική ζωή και κατάσταση στην Κομοτηνή, με έντονα τα χαρακτηριστικά της 
πολυθρησκευτικότητας και πολυπολιτισμικότητας. 

 
913. «Λατρευτικά των προσφυγικών πληθυσμών στην ελληνική 

Θράκη», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 84 (17 Μαρτίου 2018), σ. 20. 
 

Περίληψη: Αναφορά στα επιμέρους στοιχεία που συναπαρτίζουν την σύγχρονη λαϊκή 
θρησκευτική και λατρευτική ζωή και κατάσταση στη Θράκη, με έντονα τα χαρακτηριστικά 
της πρυσφυγικής λαϊκής παράδοσης. 

 
914. «Ελληνορωσικά αγιολατρευτικά Β΄», Σαμιακόν Βήμα 4121 (17 

Μαρτίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Σε συνέχεια προγούμενου σχετικού άρθρου εξετάζονται η λαϊκή λατρευτική τιμή 
σε Ρώσους και ρωσικής προέλευσης αγίους  στην ελληνική λαϊκή λατρευτική και 
εκκλησιαστική – τελετουργική ζωή, και σχετικές εθιμικές τελετουργίες. 

 
915. «Ο λαϊκός άνθρωπος και οι άγιοι», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 85 (23 

Μαρτίου 2018), σ. 19. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται και παρουσιάζονται κριτικά οι θρησκευτικές δοξασίες και οι 
κυριότερες εθιμικές τελετουργίες του λαϊκού ανθρώπου για τους αγίους, στα πλαίσια της 
παραδοσιακής και λαϊκής αγιολατρίας. 

 
916. «Λαζάρου ανάσταση στην ελληνική θρησκευτική λαογραφία», 

Σαμιακόν Βήμα 4123 (31 Μαρτίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Αναφορά στα σχετικά με την ανάσταση του Λαζάρου και τον εορτασμό της στην 
ελληνική λαϊκή λατρευτική και εκκλησιαστική – τελετουργική ζωή, και σε σχετικές εθιμικές 
και τελετουργικές πράξεις. 

 
917. «Λαογραφικά του Μεγάλου Σαββάτου», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 

86 (31 Μαρτίου 2018), σ. 19. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται σύγχρονες και παραδοσιακές μορφές του λαϊκού πολιτισμού που 
σχετίζονται με τα έθιμα του Μεγάλου Σαββάτου, τις ιστορικές ρίζες και τις τελετουργικές 
αναφορές τους. 

 
918. «Προφορική παράδοση και γραπτή απόδοση στην ελληνική 

φιλολογική λαογραφία», Σαμιακόν Βήμα 4122 (24 Μαρτίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται προβλήματα που ανακύπτουν από την καταγραφή ειδών του 
προφορικού έντεχνου λαϊκού λόγου, με βάση το πέρασμα από την προφορικότητα στην 
εγγραμματοσύνη. 

 
919. «Πασχαλινά εορταστικά σύμβολα στον ελληνικό λαό», Κιβωτός 

της Ορθοδοξίας 87 (6 Απριλίου 2018), σ. 20. 
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Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε συμβολικές μορφές και σύμβολα του λαϊκού πολιτισμού που 
σχετίζονται με τα έθιμα του Πάσχα, τις ιστορικές ρίζες και τις τελετουργικές αναφορές τους 
στα έθιμα του ελληνικού λαού. 

 
920. «Της Αναστάσεως Χριστού Α΄», Σαμιακόν Βήμα 4124 (7 Απριλίου 

2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται σύγχρονες και παραδοσιακές εθιμικές μορφές του λαϊκού 
πολιτισμού που σχετίζονται με τα έθιμα της Αναστάσεως, τις ιστορικές ρίζες και τις 
τελετουργικές παραλλαγές τους. 

 
921. «Η Διακαινήσιμος Εβδομάδα στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία», 

Κιβωτός της Ορθοδοξίας 88 (14 Απριλίου 2018), σ. 15. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται σύγχρονες και παραδοσιακές εθιμικές μορφές του λαϊκού 
πολιτισμού που σχετίζονται με τα έθιμα της Αναστάσεως, και τις κατά τόπους παραλλαγές 
τους. 

 
922. «Εγκοιμήσεις και περισχοινισμοί», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 89 (21 

Απριλίου 2018), σ. 20. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε δύο εθιμικές μορφές με πανάρχαιη καταγωγή και 
προέλευση, τα οποία επιβιώνουν στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, και εν μέρει 
τελούνται μέχρι και σήμερα, αν και με προσαρμογές. 

 
923. «Της Αναστάσεως Χριστού Β΄», Σαμιακόν Βήμα 4125 (14 Απριλίου 

2018), σ. 12. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται, σε συνέχεια προηγουμένου άρθρου (βλ. αρ. 920), σύγχρονες και 
παραδοσιακές εθιμικές μορφές του λαϊκού πολιτισμού που σχετίζονται με τα έθιμα της 
Αναστάσεως, τις ιστορικές ρίζες και τις τελετουργικές παραλλαγές τους. 

 
924. «Ο απόστολος Θωμάς στην ελληνική θρησκευτική λαογραφία», 

Σαμιακόν Βήμα 4126 (21 Απριλίου 2018), σ. 8. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται σύγχρονες και παραδοσιακές εθιμικές μορφές του λαϊκού 
πολιτισμού που σχετίζονται με τη λαϊκή λατρεία του αποστόλου Θωμά, και τις κατά τόπους 
τελετουργικές εκδοχές της. 

 
925. «Ηλεκτρονικά πρακτορεία εκκλησιαστικών ειδήσεων και 

σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 90 (28 Απριλίου 
2018), σ. 20. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται η φυσιογνωμία και το περιεχόμενο των ελληνικών ηλεκτρονικών 
πρακτορείων  εκκλησιαστικών ειδήσεων, και οι επιδράσεις που ασκούν στη διαμόρφωση της 
προβολής του εκκλησιαστικού έργου.  

 
926. «Λαϊκή θρησκευτικότητα και εκκλησιαστική ζωή», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 91 (5 Μαΐου 2018), σ. 20. 
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Περίληψη: Το κείμενο αυτό αναφέρεται σε στοιχεία που προέρχονται από το 
προχριστιανικό παρελθόν και παρουσιάζουν έντονο παγανιστικό χαρακτήρα, έχουν όμως 
ενσωματωθεί στη λατρεία του λαού, που τα θεωρεί γνησίως χριστιανικά. 

 
927. «Προφορικός και γραπτός λόγος στη σύγχρονη ελληνική λαϊκή 

παράδοση», Σαμιακόν Βήμα 4127 (28 Απριλίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται προβλήματα που ανακύπτουν από την καταγραφή ειδών του 
προφορικού έντεχνου λαϊκού λόγου, με βάση το πέρασμα από την προφορικότητα στην 
εγγραμματοσύνη. 

 
928. «Βαΐτικα τραγούδια του ελληνικού λαού», Σαμιακόν Βήμα 4128 (5 

Μαΐου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Μνημονεύονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά τραγούδια που σχετίζονται 
εθιμικά και τελετουργικά με την Κυριακή των Βαΐων, ως κομμάτι της ελληνικής πασχαλινής 
λαϊκής εθιμοταξίας. 

 
929. «Λαϊκή εικονολατρία», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 92 (12 Μαΐου 

2018), σ. 20. 
 

Περίληψη: Γίνονται αναφορές στη θέση των εικόνων στην ορθόδοξη λαϊκή λατρείας, στις 
κύριες τελετουργικές πρακτικές που σχετίζονται με αυτές, αλλά και στην επίσημη θέση της 
Εκκλησίας για το ζήτημα, που διαφέρει από τη λαϊκή εικονολατρία. 

 
930. «Εκκλησιαστική ζωή και λαϊκή κοινωνικότητα», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 93 (19 Μαΐου 2018), σ. 18. 
 

Περίληψη: Το κείμενο αυτό αναφέρεται σε στοιχεία που προέρχονται από την λαϊκή 
κοινωνική ζωή  και παρουσιάζουν έντονο τελετουργικό χαρακτήρα, έχουν όμως 
ενσωματωθεί στη λατρεία του λαού. 
 

931. «Αναθέματα και αναθεματισμοί στην ελληνική λαϊκή παράδοση», 
Σαμιακόν Βήμα 4130 (19 Μαΐου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Γίνεται εκτενής αναφορά στα αναθέματα και τις τελετουργίες με τις οποίες αυτά 
επιβάλονται, στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία, με συγκεκριμένα παραδείγματα από τον 
ελληνικό χώρο. 

 
932. «Τελετουργικές θυσίες ζώων στην ελληνική λατρευτική 

παράδοση», Σαμιακόν Βήμα 4129 (12 Μαΐου 2018), σ. 12. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται περιπτώσεις ζωοθυσιών στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία, είτε προς 
τιμήν αγίων, είτε σε διάφορες περιστάσεις της συλλογικής οικογενειακής και κοινωνικής 
ζωής, και διερευνάται η σχέση τους με την λαϊκή λατρευτική παράδοση. 

 
933. «Ο γάμος στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 94 (25 Μαΐου 2018), σ. 20. 
 



 888 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε παλαιότερες και σύγχρονες εθιμικές μορφές που σχετίζονται 
με τον γάμο, και εξετάζεται η εξέλιξή τους, σε σχέση με τις παρούσες κοινωνικές και 
οικονομικές συνθήκες του ελληνικού λαού. 

 
934. «Λαϊκές περί γάμου απόψεις και πλάνες», Κιβωτός της  

Ορθοδοξίας 95 (2 Ιουνίου 2018), σ. 18. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται σύγχρονες και νεωτερικές εθιμικές μορφές που σχετίζονται με τον 
γάμο, και παρουσιάζεται η εξέλιξή τους, σε σχέση με τις παρούσες κοινωνικές και 
οικονομικές συνθήκες του ελληνικού λαού. 

 
935. «Μειλίγματα και σπονδές», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 96 (9 Ιουνίου 

2018), σ. 17. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται αρχέγονες και προχριστιανικές εθιμικές μορφές που σχετίζονται με 
τη λαϊκή λατρεία, και παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξή τους, σε σχέση με τις κοινωνικές 
και οικονομικές συνθήκες του ελληνικού λαού. 

 
936. «Λαογραφικά του πετεινού», Σαμιακόν Βήμα 4131 (26 Μαΐου 

2018), σ. 4. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται αρχέγονες και προχριστιανικές εθιμικές μορφές που σχετίζονται με 
τον πετεινό, και παρουσιάζεται διαχρονικά η θέση τους στις δεισιδαίμονες και λαϊκές 
θρησκευτικές αντιλήψεις του ελληνικού λαού. 

 
937. «Η Δευτέρα στην ελληνική εθιμική λαογραφία», Σαμιακόν Βήμα 

4132 (2 Ιουνίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται εθιμικές μορφές, αντιλήψεις, δεισιδαιμονίες και λαϊκές 
θρησκευτικές δοξασίες που σχετίζονται με την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, και εξετάζεται η 
διαχρονική εξέλιξή τους. 

 
938. «Λαϊκή αριθμολογία: οι αριθμοί δώδεκα και δεκατρία», Σαμιακόν 

Βήμα 4133 (9 Ιανουαρίου 2018), σ. 4. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται αντιλήψεις, νοοτροπίες και εθιμικές πρακτικές που σχετίζονται με 
τους αριθμούς δώδεκα και δεκατρία, και παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξή τους στα έθιμα 
και τις δεισιδαιμονίες του ελληνικού λαού. 

 
939. «Λαϊκές τελετουργικές προσφορές», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 97 

(16 Ιουνίου 2018), σ. 15. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται αντιλήψεις, νοοτροπίες και εθιμικές πρακτικές που σχετίζονται με 
συγκεκριμένες λαϊκές τελετουργικές προσφορές, στα έθιμα, την λαϊκή θρησκευτική πρακτική 
και τις δεισιδαιμονίες του ελληνικού λαού. 

 
940. «Τελετουργικές εκδηλώσεις της λαϊκής ευσέβειας», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 98 (23 Ιουνίου 2018), σ. 17. 
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Περίληψη: Παρουσιάζονται παραδοσιακές θρησκευτικές και λατρευτικές αντιλήψεις και 
συμπεριφορές, που σχηματοποιούν την λαϊκή ευσέβεια μέσα από ανάλογες τελετουργικές 
εκδηλώσεις, καθώς μελετώνται από τον κλάδο της θρησκευτικής λαογραφίας. 

 
941. «Άλυτα σώματα νεκρών και βρικόλακες στις ελληνικές λαϊκές 

παραδόσεις και δεισιδαιμονίες», Σαμιακόν Βήμα 4134 (16 Ιουνίου 2018), 
σ. 5. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ελληνικές λαϊκές παραδόσεις και τελετουργικές πρακτικές που 
αφορούν τα άλυτα σώματα των νεκρών, και οι σχετικές με αυτά δεισιδαιμονίες και 
τελετουργίες που αποσκοπούν στην αποδιοπόμπηση του μιάσματος. 

 
942. «Προσωπικές αφιερώσεις στη λαϊκή θρησκευτικότητα», Κιβωτός 

της Ορθοδοξίας 99 (30 Ιουνίου 2018), σ. 17. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε μορφές προωπικών αφιερώσεων, όπως αυτές 
παρουσιάζονται στην ελληνική λαϊκή αφιερωτική πράξη και πρακτική, και σχολιάζονται οι 
σχετικές λαϊκές τελετουργίες. 

 
943. «Το αμπέλι στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 100 (7 Ιουλίου 2018), σ. 17. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται αντιλήψεις, νοοτροπίες και εθιμικές πρακτικές που σχετίζονται 
με το αμπέλι και τις πραγματικές και συμβολικές χρήσεις του, στα έθιμα, την λαϊκή 
θρησκευτική πρακτική και τις δεισιδαιμονίες του ελληνικού λαού. 

 
944. «Τάματα και αναθηματική πρακτική στην ελληνική λαϊκή 

λατρεία», Σαμιακόν Βήμα 4138 (14 Ιουλίου 2018), σ. 5. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε μορφές αναθηματικών αφιερώσεων και ταμάτων, όπως 
αυτές παρουσιάζονται στην ελληνική λαϊκή αφιερωτική πράξη και πρακτική, και 
σχολιάζονται οι σχετικές λαϊκές τελετουργίες. 

 
945. «Το ‘αμίλητο νερό’ στα έθιμα της ελληνικής λαϊκής λατρείας», 

Κιβωτός της Ορθοδοξίας 101 (14 Ιουλίου 2018), σ. 21. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται αντιλήψεις, νοοτροπίες και εθιμικές πρακτικές που σχετίζονται 
με το νερό στη μεταφορά του οποίου τηρείται τελετουργική σιωπή, και τις πραγματικές και 
συμβολικές χρήσεις του, στα έθιμα. 

 
946. «‘Αμφιθαλείς παίδες’ στα νεοελληνικά τελετουργικά έθιμα», 

Σαμιακόν Βήμα 4136 (30 Ιουνίου 2018), σ. 5. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται δεισιδαιμονίες, νοοτροπίες και εθιμικές πρακτικές που 
σχετίζονται με τα παιδιά που έχουν εν ζωή και τους δύο γονείς τους, και τους ρόλους που 
αναλαμβάνουν στα έθιμα και τις ελληνικές λαϊκές τελετουργίες. 
 

947. «Το αμπέλι στην ελληνική λαογραφία», Σαμιακόν Βήμα 4137 (7 
Ιουλίου 2018), σ. 8. 
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Περίληψη: Παρουσιάζονται αντιλήψεις, νοοτροπίες και εθιμικές πρακτικές που σχετίζονται 
με το αμπέλι και τις πραγματικές και συμβολικές χρήσεις του, στα έθιμα, την λαϊκή 
θρησκευτική πρακτική και τις δεισιδαιμονίες του ελληνικού λαού. 

 
948. «Το ‘αμίλητο νερό’ στην ελληνική λαϊκή παράδοση», Σαμιακόν 

Βήμα 4135 (23 Ιουνίου 2018), σ. 5. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται αντιλήψεις, νοοτροπίες και εθιμικές πρακτικές που σχετίζονται 
με το νερό στη μεταφορά του οποίου τηρείται τελετουργική σιωπή, και τις πραγματικές και 
συμβολικές χρήσεις του, στα έθιμα. 

 
949. «Τελετουργικά αγιολατρικά», Σαμιακόν Βήμα 4139 (21 Ιουλίου 

2018), σ. 5. 
 

Περίληψη: Στο άρθρο αυτό συγκεντρώνονται οι βασικές αρχές που διέπουν την λατρεία των 
αγίων στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, και παρέχονται συγκεκριμένα σχετικά 
παραδείγματα, που επεξηγούν τα γραφόμενα. 

 
950. «Υλικοί παράγοντες στην παραδοσιακή ελληνική 

θρησκευτικότητα», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 102 (21 Ιουλίου 2018), σ. 17. 
 

Περίληψη: Στο άρθρο αυτό εξετάζονται περιπτώσεις εμπλοκής υλικών θεμάτων και 
ζητημάτων στις τελετουργικές μορφές της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας, σε όλα τα 
επίπεδα της θρησκευτικής ζωής και δράσης. 

 
951. «Έθιμα και λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 103 (28 Ιουλίου 2018), σ. 18. 
 

Περίληψη: Στο άρθρο αυτό εξετάζονται περιπτώσεις ζητημάτων ελληνικών λαϊκών 
θρησκευτικών τελετουργιών και θεμάτων που αφορούν τις εθιμικές μορφές της ελληνικής 
λαϊκής θρησκευτικότητας, σε όλα τα επίπεδα της θρησκευτικής ζωής. 

 
952. «Το αντίδωρο στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα», Σαμιακόν 

Βήμα 4140 (28 Ιουλίου 2018), σ. 8. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται αντιλήψεις, νοοτροπίες και εθιμικές πρακτικές που σχετίζονται 
με το αντίδωρο με τη χρήση του οποίου συνδέονται συγκεκριμένες δεισιδαίμονες και 
εθιμικές αντιλήψεις και πρακτικές. 

 
953. «Παγανιστικά αναβιώματα», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 104 (4 

Αυγούστου 2018), σ. 19. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε περιπτώσεις σύγχρονων αναβιώσεων παγανιστικών τελετών 
της αρχαιότητας, οι οποίες γίνονται υπό το πρόσχημα πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιδίως κατά 
τους θερινούς μήνες. 

 
954. «Η εθιμική πυροβασία στην τελετουργική παράδοση του 

ελληνικού λαού», Σαμιακόν Βήμα 4141 (4 Αυγούστου 2018), σ. 5. 
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Περίληψη: Στο άρθρο αυτό εξετάζονται τα σχετικά με την ελληνική τελετουργική εθιμική 
πυροβασία, στο πλαίσιο των ελληνικών ετήσιων εορτολογικών τελετουργιών, και σε σχέση 
με τις γονιμικές και διαβατήριες συνισταμένες του συγκεκριμένου δρωμένου. 

 
955. «Απαρχές τροφών στη λαϊκή εθιμοταξία», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 105 (11 Αυγούστου 2018), σ. 21. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε μορφές απαρχών και τελετουργικών αφιερώσεων τροφών, 
όπως αυτές παρουσιάζονται στην ελληνική λαϊκή αφιερωτική πράξη και πρακτική, και 
σχολιάζονται οι σχετικές λαϊκές τελετουργίες. 

 
956. «Αγιοταφιτική Αδελφότητα: το ορθόδοξο ‘Τάγμα των 

Σπουδαίων’», Σαμιακόν Βήμα 4142 (11 Αυγούστου 2018), σ. 8. 
 

Περίληψη: Στο άρθρο αυτό παρέχονται ιστορικά στοιχεία σχετικά με την διαχρονική 
εξέλιξη, την προσφορά και την ιστορική παρουσία της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος στα 
προσκυνήματα της Παλαιστίνης. 

 
957. «Ημέρες αποφράδες στην ελληνική λαϊκή παράδοση», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 106 (25 Αυγούστου 2018), σ. 20. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά σε αντιλήψεις και εθιμικές πρακτικές σχετικές με την πίστη για 
την ύπαρξη αποφράδων ημερών, όπως αυτές παρουσιάζονται στην ελληνική λαϊκή 
θρησκευτικότητα, και σχολιάζονται οι σχετικές λαϊκές τελετουργίες. 

 
958. «Η πολιτισμική διάσταση του εκκλησιαστικού έργου», Κιβωτός 

της Ορθοδοξίας 107 (1 Σεπτεμβρίου 2018), σ. 13. 
 

Περίληψη: Εκτενής αναφορά στις πολιτισμικές εκδηλώσεις που υλοποιούνται από 
Μητροπόλεις και διάφορους σχετικούς εκκλησιαστικούς φορείς, και στις επιμέρους 
παραμέτρους τους, αλλά και στην τυπολογία που τις χαρακτηρίζει. 

 
959. «Η ουσία της λαϊκής θρησκευτικότητας», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 

108 (6 Σεπτεμβρίου 2018), σ. 14. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται και παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν τις πίστεις και τις 
τελετουργικές εκδηλώσεις της λαϊκής θρησκευτικότητας, ως συστήματος λαϊκής 
θρησκευτικής πίστης και αντίστοιχης λατρείας. 

 
960. «Εκκλησιαστική ζωή και λαϊκός πολιτισμός», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 109 (13 Σεπτεμβρίου 2018), σ. 14. 
 

Περίληψη: Αναφορά στις πολιτισμικές εκδηλώσεις που υλοποιούνται από Μητροπόλεις και 
διάφορους σχετικούς εκκλησιαστικούς φορείς, και σχετίζονται με την χρήση και προβολή 
στοιχείων από διάφορα κομμάτια του λαϊκού πολιτισμού. 

 
961. «Οι Άγιοι Τόποι του χριστιανισμού Α΄», Σαμιακόν Βήμα 4143 (1 

Σεπτεμβρίου 2018), σ. 4. 
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Περίληψη: Στο άρθρο αυτό παρέχονται ιστορικά στοιχεία σχετικά με την διαχρονική 
εξέλιξη, την προσφορά και την ιστορική παρουσία των προσκυνημάτων των Αγίων Τόπων 
και της δράσης της Ορθοδοξίας στην Παλαιστίνη (βλ. και παρακάτω, αρ. 962). 

 
962. «Οι Άγιοι Τόποι του χριστιανισμού Β΄», Σαμιακόν Βήμα 4144 (8 

Σεπτεμβρίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Στο άρθρο αυτό, σε συνέχεια του προηγουμένου, παρέχονται ιστορικά στοιχεία 
σχετικά με την διαχρονική εξέλιξη, την προσφορά και την ιστορική παρουσία των 
προσκυνημάτων των Αγίων Τόπων και της δράσης της Ορθοδοξίας στην Παλαιστίνη (βλ. και 
παραπάνω, αρ. 961). 

 
963. «Λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της λέπρας στη Σάμο. Το 

τελευταίο μυθιστόρημα της Έλενας Χουσνή», Σαμιακόν Βήμα 4143 (1 
Σεπτεμβρίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά μυθιστόρημα της Έλενας Χουσνή που αναφέρεται στην 
αντιμετώπιση και διαχείριση της λέπρας στη Σάμο, αλλά και στο Λεπροκομείο του 
Καρλοβάσου και στην τάση κοινωνικής περιθωριοποίησης των λεπρών. 

 
964. «Σύγχρονες εθιμικές πρακτικές του βαπτίσματος», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 110 (20 Σεπτεμβρίου 2018), σ. 19. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται αντιλήψεις, νοοτροπίες και τελετουργικές πρακτικές που 
σχετίζονται με τα νεωτερικά έθιμα του βαπτίσματος στη λαϊκή θρησκευτική πρακτική και τις 
δεισιδαιμονίες του ελληνικού λαού. 

 
965. «Υπερκατανάλωση τεχνολογίας», Σαμιακόν Βήμα 4145 (15 

Σεπτεμβρίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Το άρθρο αναφέρεται στο φαινόμενο της υπερβολικής χρήσης τεχνολογίας πέρα 
και πάνω από τις ανθρώπινες ανάγκες, και στις πολιτισμικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
αυτό έχει στα σύγχρονα νεωτερικά περιβάλλοντα. 

 
966. «Λαϊκά εθιμολατρευτικά της γέννησης», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 

111 (27 Σεπτεμβρίου 2018), σ. 17. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται αντιλήψεις, νοοτροπίες και τελετουργικές πρακτικές που 
σχετίζονται με τα νεωτερικά έθιμα της γέννησης στη λαϊκή θρησκευτική πρακτική και τις 
δεισιδαιμονίες του ελληνικού λαού. 

 
967. «Πιστοί και εκκλησιαστική ζωή στη σύγχρονη λαϊκή 

θρησκευτικότητα», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 112 (4 Οκτωβρίου 2018), σ. 
21. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται και παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν τις σύγχρονές 
μας  πίστεις και τελετουργικές εκδηλώσεις της λαϊκής θρησκευτικότητας, ως συστήματος 
λαϊκής θρησκευτικής πίστης και αντίστοιχης λατρείας. 

 
968. «Εκκλησιαστικά ‘παράσημα’: ιδεολογία και πρακτική», Σαμιακόν 

Βήμα 4146 (22 Σεπτεμβρίου 2018), σ. 7. 
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Περίληψη: Γίνεται εκτενής αναφορά στα ποικίλα εκκλησιαστικά μετάλλια των Ιερών 
Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην εθιμοταξία της απονομής τους και στην 
πρακτική της εξίσωσής τους από εκκλησιαστικούς παράγοντες προς κρατικά ή δυναστικά 
τάγματα τιμής. 

 
969. «Ακαδημαϊκά Α΄: τα όρια της αυτοδιοίκησης», Σαμιακόν Βήμα 

4147 (29 Σεπτεμβρίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Στο άρθρο αυτό εξετάζεται το ζήτημα της αυτοδιοίκησης των ελληνικών ΑΕΙ, 
τόσο από την πλευρά του κράτους, όσο και σε εσωτερικό επίπεδο, και διατυπώνονται 
σχετικές προτάσεις. 

 
970. «Νέες εθιμοταξίες στα σχετικά με τον θάνατο», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 113 (11 Οκτωβρίου 2018), σ. 20. 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται αντιλήψεις, νοοτροπίες και τελετουργικές πρακτικές που 
σχετίζονται με τα νεωτερικά έθιμα του θανάτου στη λαϊκή θρησκευτική πρακτική και τις 
δεισιδαιμονίες του ελληνικού λαού. 

 
971. «Η μέριμνα για τα ζώα στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα», 

Σαμιακόν Βήμα 4148 (6 Οκτωβρίου 2018), σ. 12. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται τελετουργικές μορφές της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας οι 
οποίες σχετίζονται με τα ζώα, και τη θέση που αυτά είχαν στον ελληνικό παραδοσιακό 
πολιτισμό. 

 
972. «Η αναβίωση του αρχαιοελληνικού παγανισμού», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 114 (18 Οκτωβρίου 2018), σ. 19. 
 

Περίληψη: Γίνεται, σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου, αναφορά σε περιπτώσεις 
σύγχρονων αναβιώσεων παγανιστικών τελετών της αρχαιότητας, οι οποίες γίνονται υπό το 
πρόσχημα πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. 

 
973. «Άγιοι προστάτες ζώων στην ελληνική παράδοση», Σαμιακόν 

Βήμα 4149 (13 Οκτωβρίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Εξετάζεται το φαινόμενο του ορισμού αγίων ως προστατών ζώων στα πλαίσια 
της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας, και αναφέρονται χαρακτηριστικές μορφές 
σχετικών τελετουργιών. 

 
974. «Παγανιστικά αναβιώματα και σύγχρονη πολιτισμική ζωή», 

Κιβωτός της Ορθοδοξίας 115 (25 Οκτωβρίου 2018), σ. 18. 
 

Περίληψη: Γίνεται, σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου, αναφορά σε περιπτώσεις 
σύγχρονων αναβιώσεων παγανιστικών τελετών της αρχαιότητας, οι οποίες τελούνται υπό το 
πρόσχημα πολιτιστικών εκδηλώσεων, στα πλαίσια μιας προσπάθειας αναβίωσης της αρχαίας 
ελληνικής θρησκείας και λατρείας. 
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975. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η ουκρανική εκκλησιαστική 
κρίση: σκέψεις και διαπιστώσεις», Παρατηρητής της Θράκης 7677 (24 
Οκτωβρίου 2018), σ. 2. 
 

Περίληψη: Με αφορμή τις ενέργειες για χορήγηση αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της 
Ουκρανίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις σχετικές αντιδράσεις του Πατριαρχείου 
Μόσχας, διατυπώνονται σκέψεις και εξάγονται συμπεράσματα. 

 
976. «Εκκλησιαστική πολιτισμική δημιουργία», Κιβωτός της 

Ορθοδοξίας 116 (1 Νοεμβρίου 2018), σ. 16. 
 

Περίληψη: Αναφορά στις πολιτισμικές εκδηλώσεις που παρουσιάζονται από Μητροπόλεις 
και διάφορους σχετικούς εκκλησιαστικούς φορείς, και σχετίζονται με την χρήση και 
προβολή στοιχείων από διάφορα κομμάτια του ελληνικού πολιτισμού. 

 
977. «Εθνικισμός και εθνικές συγκρούσεις ως υπόβαθρο της 

ουκρανικής εκκλησιαστικής κρίσης», Παρατηρητής της Θράκης 7683 (1 
Νοεμβρίου 2018), σ. 16. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την εκλησιαστική κρίση σχετικά με την 
χορήγηση αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, υπό το πρίσμα ενός 
νεοκυκλοφορηθέντος βιβλίου του Πασχ. Κιτρομηλίδη σχετικά με τη σχέση Εκκλησίας και 
πολιτικής στην ορθόδοξη Ανατολή. 
 

978. «‘Χριστιανική Σάμος’: στοιχεία της τοπικής εκκλησιαστικής 
ιστορίας και παράδοσης του νησιού», Σαμιακόν Βήμα 4150 (20 
Οκτωβρίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Αναφέρεται περιληπτικά η διαχρονική πορεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου 
και Ικαρίας, καθώς και η σημερινή κατάστασή της, τα ιδρύματα και οι δραστηριότητες που 
οργανώνονται εκεί. 

 
979. «Εκφράσεις της ελληνικής λαϊκής θρησκευτικότητας», Κιβωτός 

της Ορθοδοξίας 117 (8 Νοεμβρίου 2018), σ. 18. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται και παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν τις πίστεις και τις 
τελετουργικές εκδηλώσεις της λαϊκής θρησκευτικότητας, ως συστήματος λαϊκής 
θρησκευτικής πίστης και αντίστοιχης λατρείας. 

 
980. «Ακαδημαϊκά Β΄: ηλεκτρονική διακυβέρνηση», Σαμιακόν Βήμα  

4153 (10 Νοεμβρίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Στο άρθρο αυτό εξετάζεται το ζήτημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των 
ελληνικών ΑΕΙ, τόσο από την πλευρά του κράτους, όσο και σε εσωτερικό επίπεδο, και 
διατυπώνονται σχετικές προτάσεις. 

 
981. «Πολιτισμικές εκφράσεις και εκκλησιαστικές αντιθέσεις», 

Κιβωτός της Ορθοδοξίας 118 (15 Νοεμβρίου 2018), σ. 17. 
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Περίληψη: Αναφορά στις πολιτισμικές εκδηλώσεις που παρουσιάζονται από Μητροπόλεις 
και διάφορους σχετικούς εκκλησιαστικούς φορείς, και στις εγγενείς πολιτισμικές και 
ιδεολογικές αντιφάσεις που συχνά παρουσιάζουν.  
 
Σημείωση: Αναδημοσίευση στο https: // poimin. gr (30 Νοεμβρίου 2018). 

 
982. «Σαμιακά και ικαριακά εκκλησιαστικά», Σαμιακόν Βήμα 4152 (3 

Νοεμβρίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Αναφέρονται στοιχεία εκκλησιαστικής ιστορίας και παράδοσης της Σάμου και 
της Ικαρίας, καθώς και οι εκκλησιαστικές δραστηριότητες και πολιτισμικές εκδηλώσεις που 
οργανώνονται εκεί. 
 

983. «Η ανανέωση των παλαιότερων μορφών παράδοσης», Κιβωτός της 
Ορθοδοξίας 119 (22 Νοεμβρίου 2018), σ. 17. 
 

Περίληψη: Εξετάζονται οι τρόποι ανανέωσης των παλαιότερων μορφών παράδοσης, στα 
πλαίσια του τρόπου με τον οποίο η παράδοση ενεργεί και υφίσταται στην ανθρώπινη 
κοινωνία, με βάση χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

 
984. «Η επανάσταση του 1821 και ο ελληνικός παραδοσιακός 

πολιτισμός», Σαμιακόν Βήμα 4154 (17 Νοεμβρίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η επανάσταση του 1821 επέδρασε 
στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό και στις επιμέρους εκδηλώσεις του, μετά την ίδρυση 
του ελληνικού κράτους, το 1830. 

 
985. «Εκκλησιαστικών παρασήμων ιστορία», Κιβωτός της Ορθοδοξίας 

120 (29 Νοεμβρίου 2018), σ. 17. 
 
 

Περίληψη: Γίνεται εκτενής αναφορά στα ποικίλα εκκλησιαστικά μετάλλια των Ιερών 
Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην εθιμοταξία της απονομής τους και στην 
πρακτική της εξίσωσής τους από εκκλησιαστικούς παράγοντες προς κρατικά ή δυναστικά 
τάγματα τιμής. 

 
986. «Η επανάσταση του 1821 στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια», 

Σαμιακόν Βήμα 4155 (24 Νοεμβρίου 2018), σ. 7. 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η επανάσταση του 1821 αποτυπώθηκε 
στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόσο κατά τη διάρκεια της επανάστασης, όσο και μετά 
την ίδρυση του ελληνικού κράτους. 
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ΙΙΙ. Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 
[Στα δημοσιεύματα της κατηγορίας αυτής παρατίθενται σύντομες περιλήψεις, επειδή δεν αποτελούν αμιγώς 

ερευνητικά κείμενα, αλλά προορίζονται και για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό]  
 
 

1. «Φανάρι και Αθήνα», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (31 Ιανουαρίου 
2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση 
προς τις επαφές της με την Εκκλησία της Ελλάδος και τα συναφή προβλήματα. 
 

2. «Φανάρι και Παρίσι», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (6 Φεβρουαρίου 
2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση 
προς τις επαφές της με την δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας. 
 

3. «Αλεξανδρινά Πατριαρχικά πεπραγμένα», e Liberta [info@e-liberta.gr] – 
(1 Μαρτίου 2007). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

4. «Φανάρι και Νέες Χώρες», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (19 Μαρτίου 
2007). 
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Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση 
προς τις επαφές της με την Εκκλησία της Ελλάδος και τα συναφή προβλήματα. 
 

5. «Φανάρι και ελλαδική πραγματικότητα», e Liberta [info@e-liberta.gr] – 
(27 Μαρτίου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση 
προς τις επαφές της με την Εκκλησία της Ελλάδος και τα συναφή προβλήματα. 
 

6. «Πάσχα των Ρωμιών», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (5 Απριλίου 2007). 
 
Περίληψη: Περιγράφονται τα λαϊκά θρησκευτικά έθιμα του Πάσχα, και η σημασία τους για 
την διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας του Γένους μας. 
 

7. «Τιμή στον Οικουμενικό Πατριάρχη», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (7 
Μαΐου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στο έργο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, την έκταση, 
την εμβέλεια και τη σπουδαιότητά του για την Ορθοδοξία και τον κόσμο. 
 

8. «Πατριαρχικά θυρανοίξια», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (14 Μαΐου 
2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση 
προς τις επαφές της με την Εκκλησία της Ελλάδος και τα συναφή προβλήματα. 
 

9. «Εκκλησιαστικό έργο στο Περιστέρι», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (21 
Μαΐου 2007). 

 
Περίληψη: Εκτενής αναφορά στο έργο που επιτελείται στην Μητρόπολη Περιστερίου και 
στους οραματισμούς του Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου. 
 

10. «Φανάρι και Κύπρος», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (30 Μαΐου 2007). 
 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση 
προς τις επαφές της με την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου. 
 

11. «Φανάρι και τουρκική πολιτική πραγματικότητα», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (7 Ιουνίου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

12. «Αλεξανδρινή λογιοσύνη», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (23 Ιουνίου 
2007). 
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Περίληψη: Αναφορά στους Αλεξανδρινούς λογίους και στην μεγάλη παράδοση που 
συνεχίζουν με χαρακτηριστικά παραδείγματα. 
 

13. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Τουρκική Δικαιοσύνη», e Liberta 
[info@e-liberta.gr] – (29 Ιουνίου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

14. «Κωνσταντινουπολίτικα παραμύθια», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (9 
Ιουλίου 2007). 

 
Περίληψη: Παρουσίαση της έκδοσης των παραμυθιών από την Κωνσταντινούπολη, που 
προέρχονται από το Αρχείο του καθηγητή και ακαδημαϊκού Γ. Α. Μέγα. 
 

15. «Χριστιανικές Κυκλάδες», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (16 Ιουλίου 
2007). 

 
Περίληψη: Κριτική παρουσίαση του οδηγού των μονών των Κυκλάδων, που εκπόνησε ο Μ. 
Γ. Σέργης, και εξέδωσαν οι εκδόσεις «Χελάνδιον». 
 

16. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η ορθόδοξη νεολαία», e Liberta 
[info@e-liberta.gr] – (21 Ιουλίου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

17. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η τουρκική πολιτική», e Liberta 
[info@e-liberta.gr] – (26 Ιουλίου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

18. «Κίνδυνοι και επιβουλές για το Οικουμενικό Πατριαρχείο», e Liberta 
[info@e-liberta.gr] – (31 Ιουλίου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

19. «Εκκλησιαστική φιλανθρωπία στο Περιστέρι», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (13 Αυγούστου 2007). 

 
Περίληψη: Εκτενής αναφορά στο έργο που επιτελείται στην Μητρόπολη Περιστερίου και 
στους οραματισμούς του Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου. 
 

20. «Θυμίαμα στην Μεγαλόχαρη της Τήνου», e Liberta [info@e-liberta.gr] – 
(16 Αυγούστου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στο Προσκύνημα της Παναγίας της Τήνου, με αφορμή την 
παρουσίαση σχετικού βιβλίου του Αλέκου Φλωράκη. 
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21. «Η Μεγάλη Εκκλησία και η τουρκική πολιτική ζωή», e Liberta [info@e-

liberta.gr] – (20 Σεπτεμβρίου 2007). 
 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

22. «Αγιοταφική Αδελφότητα», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (26 
Σεπτεμβρίου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
 

23. «Οι Άραβες και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (2 Οκτωβρίου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
 

24. «Η Αλεξανδρινή Εκκλησία και η μάστιγα του AIDS στη μαύρη ήπειρο», e 
Liberta [info@e-liberta.gr] – (10 Οκτωβρίου 2007). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

25. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η τουρκική πολιτική ηγεσία», e Liberta 
[info@e-liberta.gr] – (18 Οκτωβρίου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

26. «Η σημασία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (24 Οκτωβρίου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

27. «Φυσικό περιβάλλον και Οικουμενικό Πατριαρχείο», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (31 Οκτωβρίου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

28. «Αλεξανδρινά εκδοτικά», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (6 Νοεμβρίου 
2007). 
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Περίληψη: Παρουσιάζεται το εκδοτικό πρόγραμμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής, ειδικότερα δε η σειρά «Πηγές και Τεκμήρια Πατριαρχικής Ιστορίας» της 
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. 
 

29. «Αλεξανδρινά προσκυνήματα», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (14 
Νοεμβρίου 2007). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

30. «Καταστροφές ναών του Οικουμενικού Πατριαρχείου», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (19 Νοεμβρίου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

31. «Η θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (29 Νοεμβρίου 2007). 

 
Περίληψη: Εκτενής αναφορά στον εορτασμό της θρονικής εορτής του Οικουμενικού 
Θρόνου, και στην ιδιαίτερη σημασία που αυτός παρουσιάζει. 
 

32. «Οικουμενικός χριστιανικός διάλογος», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (5 
Δεκεμβρίου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

33. «Ο θάνατος ενός εθνάρχη Αρχιεπισκόπου», e Liberta [info@e-liberta.gr] – 
(27 Δεκεμβρίου 2007). 

 
Περίληψη: Αναφορά στη ζωή και το έργο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου 
Α΄, με την ευκαιρία της προς Κύριον εκδημίας του. 
 

34. «Κωνσταντινουπολίτικες γιορτές», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (3 
Ιανουαρίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε γιορτές και πανηγύρεις των Ρωμηών της Κωνσταντινούπολης, και 
στην ιδιαίτερη εθιμική και λαογραφική σημασία τους. 
 

35. «Το άβατον του Αγίου Όρους», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (12 
Ιανουαρίου 2008). 

 
Περίληψη: Εξετάζεται η περίπτωση του αβάτου του Αγίου Όρους, οι ιστορικές ρίζες του 
αλλά και οι σύγχρονες προτάσεις για την κατάργησή του. 
 

36. «Ο νέος Μητροπολίτης Χονγκ-Κονγκ κ. Νεκτάριος», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (14 Ιανουαρίου 2008). 
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Περίληψη: Αναφορά στην προσωπικότητα και το έργο του Μητροπολίτη Χογκ-Κογκ 
Νεκταρίου, με αφορμή την εκλογή του από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. 
 

37. «Θεία λειτουργία των Αρχόντων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας», e 
Liberta [info@e-liberta.gr] – (23 Ιανουαρίου 2008). 

 
Περίληψη: Περιγράφεται και αναλύεται η λειτουργία την οποία τελούν οι Άρχοντες 
Οφφικίαλοι του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στο μετόχι του Πατριαρχείου, στην Κυψέλη της 
Αθήνας. 
 

38. «Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος Α΄», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (28 Ιανουαρίου 2008). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται κριτικά η ζωή και το έργο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού 
Χριστοδούλου Α΄, με αφορμή την κοίμησή του. 
 

39. «Η πατριαρχική Σχολή του Αγίου Αθανασίου, του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (1 
Φεβρουαρίου 2008). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

40. «Το μετόχι του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αθήνα», e Liberta 
[info@e-liberta.gr] – (4 Φεβρουαρίου 2008). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται η ιστορία, η διαδρομή στο χρόνο αλλά και η προσφορά και το 
έργο του μετοχίου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, στην Κυψέλη της 
Αθήνας. 
 

41. «Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (7 Φεβρουαρίου 2008). 

 
Περίληψη: Εκτενής αναφορά στη ζωή και το έργο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου 
Β΄, με αφορμή την εκλογή και ενθρόνισή του. 
 

42. «Ιεραποστολικό έργο: Η Ιερά Μητρόπολη Αξώμης», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (11 Φεβρουαρίου 2008). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

43. «Νέα εποχή στις σχέσεις Αθηνών και Φαναρίου», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (14 Φεβρουαρίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση με 
την Εκκλησία της Ελλάδος. 
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44. «Τα ονομαστήρια του Πατριάρχου Αλεξανδρείας», e Liberta [info@e-

liberta.gr] – (16 Φεβρουαρίου 2008). 
 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

45. «Εκκλησιαστική ζωή και δημοσιογραφία», e Liberta [info@e-liberta.gr] – 
(25 Φεβρουαρίου 2008). 

 
Περίληψη: Σκέψεις για τις σχέσεις του εκκλησιαστικού έργου με την αντίστοιχη 
δημοσιογραφική προβολή του, και τις τυχόν δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται. 
 

46. «Η διακονία ενός ιεράρχη», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (29 
Φεβρουαρίου 2008). 

 
Περίληψη: Εκτενής αναφορά στο έργο που επιτελείται στην Μητρόπολη Περιστερίου και 
στους οραματισμούς του Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου. 
 
 

47. «Πατριαρχικά γενέθλια», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (3 Μαρτίου 
2008). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

48. «Πατριαρχικές παραινέσεις», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (7 Μαρτίου 
2008). 

 
Περίληψη: Παρουσίαση των παραινέσεων του Οικουμενικού Πατριάρχη για το ζήτημα της 
σχισματικής αδελφότητας της μονής Εσφιγμένου του Αγίου Όρους. 
 

49. «Η πανήγυρη της Αγίας Αναστασίας της Πατρικίας», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (17 Μαρτίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην πανήγυρη του ενοριακού ναού της αγίας Αναστασίας της 
Πατρικίας της Μητροπόλεως Περιστερίου, του μόνου ορθόδοξου ναού στον κόσμο που έχει 
αφιερωθεί στην αγία Αναστασία. 
 

50. «Κίνδυνοι για το Οικουμενικό Πατριαρχείο», e Liberta [info@e-liberta.gr] 
– (25 Μαρτίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

51. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη ζωή της Ρωμηοσύνης», e Liberta 
[info@e-liberta.gr] – (29 Μαρτίου 2008). 
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Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

52. «Το Χατζηκυριάκειο και οι Αλεξανδρινοί Άρχοντες», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (1 Απριλίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε εκδήλωση του Χατζηκυριακείου του Πειραιά προς τιμή των 
Αρχόντων Οφφικιάλων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. 
 

53. «Αγιοταφίτικα προσκυνήματα», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (4 
Απριλίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄ και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
 

54. «Αγιοταφίτικη Προσκυνηματική Θεωρία», e Liberta [info@e-liberta.gr] – 
(14 Απριλίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄ και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
 

55. «Ιεροσολυμίτικα κειμήλια», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (22 Απριλίου 
2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
 

56. «Αρμένιοι και Πανάγιος Τάφος», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (28 
Απριλίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄ και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
 

57. «Πατριαρχικά δίκαια: γνώση και στήριξή τους», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (5 Μαΐου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

58. «Η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (12 Μαΐου 2008). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
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59. «Οι Άρχοντες Οφφικίαλοι του Οικουμενικού Θρόνου στο Φανάρι», e 
Liberta [info@e-liberta.gr] – (29 Μαΐου 2008). 

 
Περίληψη: Περιγραφή της προσκυνηματικής επίσκεψης των Αρχόντων Οφφικιάλων του 
Οικουμενικού πατριαρχείου στο Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, με την ευκαιρία της 
Κυριακής της Σαμαρείτιδος. 
 

60. «Εκκλησία της Ελλάδος και Φανάρι», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (15 
Μαΐου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση με 
την Εκκλησία της Ελλάδος. 
 

61. «Η πατριαρχική επίσκεψη στην Εκκλησία της Ελλάδος», e Liberta 
[info@e-liberta.gr] – (19 Μαΐου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση με 
την Εκκλησία της Ελλάδος. 
 

62. «Οι Άρχοντες Οφφικίαλοι του Οικουμενικού Θρόνου στα Φανάρι», e 
Liberta [info@e-liberta.gr] – (29 Μαΐου 2008). 

 
Περίληψη: Περιγραφή της προσκυνηματικής επίσκεψης των Αρχόντων Οφφικιάλων του 
Οικουμενικού πατριαρχείου στο Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, με την ευκαιρία της 
Κυριακής της Σαμαρείτιδος. 
 

63. «Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (13 Ιουνίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στο θεσμό της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας και 
στη λειτουργία του υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
 

64. «Οικουμενική Ορθοδοξία», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (19 Ιουνίου 
2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

65. «Επιστημονικές παραποιήσεις και Οικουμενικό Πατριαρχείο», e Liberta 
[info@e-liberta.gr] – (4 Ιουλίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

66. «Πόντος: Θέματα λαογραφίας του Ποντιακού Ελληνισμού», e Liberta 
[info@e-liberta.gr] – (20 Ιουνίου 2008). 
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Περίληψη: Παρουσίαση σχετικού συλλογικού επιστημονικού τόμου που επιμελήθηκε ο Μ. 
Γ. Σέργης και αναφέρεται στα λαογραφικά του ποντιακού Ελληνισμού. 
 

67. «Ιστορικά της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (8 Ιουλίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τη διαχρονική πορεία, την προσφορά στην Εκκλησία και 
το Γένος και την ανάγκη επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
 

68. «Ο μοναχισμός στη Θράκη», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (15 Ιουλίου 
2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στον μοναχισμό και τις μονές της Θράκης, με την ευκαιρία της 
παρουσίασης σχετικού προσκυνηματικού οδηγού του Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονα 
Μουτάφη. 
 

69. «Η Εκκλησία της Ουκρανίας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο», e Liberta 
[info@e-liberta.gr] – (22 Ιουλίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση με 
την Εκκλησία της Ουκρανίας. 
 

70. «Η ρωσική στάση στο Ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα», e Liberta 
[info@e-liberta.gr] – (25 Ιουλίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση με 
την Εκκλησία της Ουκρανίας και το Πατριαρχείο Μόσχας. 
 

71. «Πατριαρχικό συλλείτουργο στο Κίεβο», e Liberta [info@e-liberta.gr] – 
(28 Ιουλίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση με 
την Εκκλησία της Ουκρανίας και το Πατριαρχείο Μόσχας. 
 

72. «Αγιορείτικες περιηγήσεις», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (12 Αυγούστου 
2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στις μονές του Αγίου Όρους, την ιστορία και τα κειμήλιά τους, με 
αφορμή την έκδοση σχετικού τετράτομου έργου του Ι. Μ. Χατζηφώτη. 
 

73. «Οι Παναγίες του Δεκαπενταύγουστου», e Liberta [info@e-liberta.gr] – 
(15 Αυγούστου 2008). 

 
Περίληψη: Σύντομη αναφορά στη λαϊκή λατρευτική τιμή της Παναγίας, με αφορμή την 
εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και τα έθιμά της. 
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74. «Οικουμενικό Πατριαρχείο και Άγιον Όρος», e Liberta [info@e-liberta.gr] 
– (21 Αυγούστου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση με 
το Άγιο Όρος. 
 

75. «Η πατριαρχική επίσκεψη στο Άγιον Όρος», e Liberta [info@e-liberta.gr] 
– (26 Αυγούστου 2008). 

 
Περίληψη: Γίνεται εκτίμηση της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου 
στο Άγιον Όρος και των αποτελεσμάτων της για τη ζωή της αθωνικής μοναστικής πολιτείας. 
 

76. «Μοναστική υπακοή και Άγιον Όρος», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (29 
Αυγούστου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση με 
την Ιερά Μονή Εσφιγμένου του Αγίου Όρους. 
 

77. «Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στη Γεωργία», e Liberta [info@e-liberta.gr] 
– (1 Σεπτεμβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

78. «Ιεροσολυμίτικος Δεκαπενταύγουστος», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (7 
Σεπτεμβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄ και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
 

79. «Αγιοταφίτικη διακονία στη Βηθλεέμ», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (10 
Σεπτεμβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄ και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη, ειδικότερα δε στη Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ. 
 

80. «Η Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (16 Σεπτεμβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄ και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
 

81. «Η Ιερά Μονή των Ποιμένων», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (23 
Σεπτεμβρίου 2008). 
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Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄ και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
 

82. «Βατοπαιδινά», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (6 Οκτωβρίου 2008). 
 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, την προσφορά και το έργο της μονής Βατοπαιδίου, του 
Αγίου Όρους, αλλά και σε προβλήματα αναφορικά με την περιουσία και τις ιδιοκτησίες της 
μονής. 
 

83. «Το κατηχητικό έργο στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου», e Liberta 
[info@e-liberta.gr] – (10 Οκτωβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Περιγράφεται και αναλύεται το κατηχητικό έργο της Μητρόπολης Περιστερίου, 
οι ιδιαιτερότητες και η αποτελεσματικότητά του. 
 

84. «Η σύναξη των Ορθοδόξων Προκαθημένων», e Liberta [info@e-liberta.gr] 
– (16 Οκτωβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στη Σύναξη των Ορθοδόξων Προκαθημένων, στο Φανάρι της 
Κωνσταντινούπολης, στις αποφάσεις που ελήφθησαν και στη σημασία τους για τη ζωή της 
Εκκλησίας. 
 

85. «Στα βήματα του αποστόλου Παύλου», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (20 
Οκτωβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε σχετικές προσκυνηματικές περιηγήσεις, που σε συνδυασμό με 
συνέδρια αναδεικνύουν το έργο και τη σημασία του Αποστόλου των Εθνών για την 
Ορθοδοξία και τον κόσμο. 
 

86. «Αγιορείτικες μαρτυρίες», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (22 Οκτωβρίου 
2008). 

 
Περίληψη: Παρουσίαση αγιορείτικων εκδόσεων, που διασώζουν σημαντικές μορφές της 
ιστορίας και της παράδοσης του Άθωνος. 
 

87. «Αλεξανδρινό Πατριαρχικό Λεύκωμα», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (24 
Οκτωβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

88. «Αγιορείτικα και Βατοπαιδινά», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (29 
Οκτωβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Παρουσίαση του έργου της μονής Βατοπαιδίου, στο Άγιον Όρος, της παράδοσης 
και της προσφοράς της στο σύγχρονο κόσμο. 
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89. «Από την πατριαρχική επίσκεψη στην Λιβύη», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (31 Οκτωβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

90. «Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στη Λιβύη», e Liberta [info@e-liberta.gr] – 
(4 Νοεμβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

91. «Αρμενική επιθετικότητα και Πανάγιος Τάφος», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (11 Νοεμβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄ και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
 

92. «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Ελλάδα», e Liberta [info@e-liberta.gr] 
– (17 Νοεμβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, σε σχέση με 
την Εκκλησία της Ελλάδος. 
 

93. «Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στο Διεθνές Διαθρησκειακό Συνέδριο της 
Κύπρου», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (25 Νοεμβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί, με αφορμή τις πατριαρχικές πρωτοβουλίες και δράσεις. 
 

94. «Αλεξανδρινή σοφία», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (30 Νοεμβρίου 
2008). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

95. «Η Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (5 Δεκεμβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Αναφορά στη θρονική εορτή του Οικουμενικού πατριαρχείου, κατά την ημέρα 
μνήμης του ιδρυτού του αγίου Ανδρέα (30 Νοεμβρίου). 
 

96. «Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας», e 
Liberta [info@e-liberta.gr] – (8 Δεκεμβρίου 2008). 
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Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί, ιδιαίτερα δε οι σχέσεις του πατριαρχείου με τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. 
 

97. «Αλεξανδρινά Χριστούγεννα», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (22 
Δεκεμβρίου 2008). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί, με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων. 
 

98. «Πρωτοχρονιά στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (5 Ιανουαρίου 2009). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί, με αφορμή τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς. 
 

99. «Ο Ελληνισμός της Πόλης και των Πριγκηποννήσων», www. 
impringiponnison. org / arthrografia. htm – (13 Ιανουαρίου 2009). 
 

Περίληψη: Δημοσιεύεται εδώ σύνοψη της ιστορίας και της πολιτισμικής παράδοσης του 
Γένους στην Κωνσταντινούπολη και στα Πριγκηπόννησα, ιδίως κατά τα οθωμανικά χρόνια 
και διατυπώνονται σκέψεις και απόψεις για τον ρόλο που έπαιξε η Εκκλησία ως και τις μέρες 
μας. 
 

100.  «Παράδοση και ανανέωση στον εκκλησιαστικό χώρο: οι εκδόσεις 
‘Αλόη’», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (14 Ιανουαρίου 2009). 

 
Περίληψη: Παρουσίαση των εκδόσεων «Αλόη» και των καλλιτεχνικών εκκλησιαστικών 
βιβλίων τους, με αναφορά και στην ιστορία της εκκλησιαστικής τυπογραφίας, την οποία και 
συνεχίζουν. 
 

101.  «Πορεία Ορθοδοξίας», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (4 Φεβρουαρίου 
2009). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

102.  «Αγιοταφική προσφορά», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (9 Φεβρουαρίου 
2009). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄ και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
 

103.  «Πατμιακή διακονία», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (16 Φεβρουαρίου 
2009). 
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Περίληψη: Σκέψεις για το έργο, την προσφορά και τη σύγχρονη δυναμική της ιεράς μονής 
αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου. 
 

104.  «Οικουμενική εκκλησιαστική θητεία», e Liberta [info@e-liberta.gr] – 
(23 Φεβρουαρίου 2009). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

105.  «Πατριαρχική εξαρχία Πάτμου», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (5 
Μαρτίου 2009). 

 
Περίληψη: Διατυπώνονται απόψεις για την ιστορία, την παράδοση και την ενεστώσα 
κατάσταση της πατριαρχικής εξαρχίας της Πάτμου, με έδρα τη μονή του αγίου Ιωάννη του 
Θεολόγου του νησιού. 
 

106.  «Η Ιεραποστολική Ιερά Μητρόπολη Καμερούν του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (13 Μαρτίου 2009). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

107.  «Αγιοταφίτικα Πασχαλινά», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (13 Απριλίου 
2009). 

 
Περίληψη: Αναφορά σε πτυχές της ζωής, της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ΄και των προσκυνημάτων του 
στην Αγία Γη. 
 

108.  «Αλεξανδρινή Ανάσταση», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (22 Απριλίου 
2009). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
 

109.  «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Ελληνισμός της Αμερικής», e 
Liberta [info@e-liberta.gr] – (14 Μαΐου 2009). 

 
Περίληψη: Αναφορά στην ιστορία, τις δράσεις, τα προβλήματα, αλλά και την οικουμενική 
δραστηριότητα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. 
 

110.  «Η Ορθοδοξία στην ιεραποστολική διάστασή της», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (25 Μαΐου 2009). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζονται πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, και σκέψεις για τη σημασία του έργου που επιτελείται 
εκεί. 
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111.  «Για την Θεολογική Σχολή της Χάλκης», e Liberta [info@e-liberta.gr] – 
(29 Μαΐου 2009). 

 
Περίληψη: Σκέψεις για την ιστορία, την παράδοση, την προσφορά και την επαναλειτουργία 
της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. 
 

112.  «Ο Πανάγιος Τάφος στη λαϊκή θρησκευτική παράδοση της 
Ρωμηοσύνης», www.romiosini.org.gr. 

 
Περίληψη: Αναφορά στη θέση που κατέχει ο Πανάγιος Τάφος στη θρησκευτική λαογραφία 
και στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά του λαού μας. 
 

113.  «Η Παναγία στην ιεροσολυμιτική λατρευτική παράδοση και στην 
προσκυνηματική πρακτική», www. pemptousia. gr – (9 Νοεμβρίου 2011). 

 
Περίληψη: Αναφορά στη θέση που έχει η Παναγία στην λατρευτική παράδοση της 
Σιωνίτιδος Εκκλησίας και στο ιεροσολυμιτικό λατρευτικό τυπικό. 
 
Σημείωση: Εκτενέστερη και αναλυτικότερη μορφή της μελέτης αυτής έχει δημοσιευθεί υπό τον 
τίτλο «Η Παναγία στην ιεροσολυμιτική λατρευτική παράδοση και στην ορθόδοξη 
προσκυνηματική θεωρία», Ανάλεκτα 1 (2012). Αφιέρωμα: Παναγία, σ. 17-19 [βλ. αρ. ΙΙ. 905]. 
 

114.  «Τρεις σταθμοί του λαϊκού εορτολογίου 1. Μεταμόρφωση του Σωτήρος», 
www. pemptousia. gr – (6 Αυγούστου 2011). 

 
Περίληψη: Ειδική αναφορά στην εορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (6 Αυγούστου) 
και στα λαϊκά έθιμα που σχετίζονται με αυτήν. 
 

115.  «Τρεις σταθμοί του λαϊκού εορτολογίου 2. Κοίμηση της Θεοτόκου», 
www. pemptousia. gr – (15 Αυγούστου 2011). 

 
Περίληψη: Εκτενής αναφορά στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) και 
στη λαϊκή λατρευτική εθιμοταξία της. 
 

116.  «Ο ιερός Χρυσόστομος και η καθημερινή ζωή της εποχής του», www. 
pemptousia. gr – (11 Ιουνίου 2011). 

 
Περίληψη: Εξετάζονται οι λαογραφικές αναφορές που υπάρχουν στα έργα του αγίου Ιωάννη 
του Χρυσοστόμου και η σημασία τους για τη μελέτη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. 
 

117.  «Δένδρα, φυτά και άνθη στη λαϊκή λατρευτική παράδοση», www. 
pemptousia. gr – (31 Μαΐου 2011). 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται ο ρόλος του φυτικού κόσμου στην ελληνική λαογραφία, τόσο 
στην καθημερινή ζωή όσο και στον λατρευτικό βίο, με αφορμή βιβλίο της Μ. Μηλίγκου-
Μαρκαντώνη. 

 
118.  «Σαρακοστιανά λαογραφικά», www. pemptousia. gr – (26 Μαρτίου 

2012). 
 

http://www.romiosini.org.gr/
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Περίληψη: Αναφορά στα λαογραφικά της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τους κυριότερους 
εορτολογικούς σταθμούς που περιλαμβάνει. 
 
Αναδημοσίευση: fdathanasiou.worldpress.com.  

 
119.  «Απολογισμός ενός χρόνου διοίκησης (2010-2011)», www. he. 

duth.gr/Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δ. Π. Θ. – (22 Ιουνίου 2011) [σε 
συνεργασία με τον Κ. Κ. Χατζόπουλο]. 
 

Περίληψη: Απολογισμός του πρώτου χρόνου άσκησης της διοίκησης του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, του οποίου ο γράφων υπήρξε αναπληρωτής πρόεδρος 
κατά την επίμαχη περίοδο. 

 
120.  «Απολογισμός του δεύτερου χρόνου διοίκησης (2011-2012)», www. he. 

duth.gr/Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δ. Π. Θ. – (30 Ιουνίου 2012) [σε 
συνεργασία με τον Κ. Κ. Χατζόπουλο]. 
 

Περίληψη: Απολογισμός του δεύτερου χρόνου άσκησης της διοίκησης του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, του οποίου ο γράφων υπήρξε αναπληρωτής πρόεδρος 
κατά την επίμαχη περίοδο. 
 

121.  «Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας: Απολογισμός της Διοίκησης του 
Τμήματος (1. 9. 2010 – 31. 12. 2012)», www. he. duth.gr/Τμήμα Ιστορίας 
και Εθνολογίας Δ. Π. Θ. – (7 Δεκεμβρίου 2012) [σε συνεργασία με τον Κ. Κ. 
Χατζόπουλο]. 
 

Περίληψη: Απολογισμός της διετίας άσκησης της διοίκησης του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του Δ. Π. Θ. (2010-2012), του οποίου ο γράφων υπήρξε αναπληρωτής πρόεδρος, 
στους τομείς του εκπαιδευτικού, διοικητικού, κτιριακού, ερευνητικού και επιστημονικού 
έργου. 
 

122.  «Καλοσώρισμα», www. he. duth.gr/Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δ. 
Π. Θ. – (10 Σεπτεμβρίου 2010) [σε συνεργασία με τον Κ. Κ. Χατζόπουλο]. 
 

Περίληψη: Εισαγωγικό κείμενο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, 
που έχει ως σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών, ιδιαάιτερα μάλιστα των πρωτοετών, στον 
τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης του Τμήματος. 
 

123.  «Στο πέρασμα του χρόνου», www. amen.gr – (20 Σεπτεμβρίου 2013). 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται βιβλίο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου π. Θωμά 
Ανδρέου, σχετικό με τους πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης και τα λαϊκά θρησκευτικά 
έθιμά τους, καθώς επίσης και με το ποιμαντικό έργο στην Ιερά Μητρόπολη 
Ελευθερουπόλεως. 

 
124.  «Για την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου», www. zoiforos.gr (7 

Οκτωβρίου 2008). 
 

Περίληψη: Σκέψεις για την ιστορική πορεία και τη διαχρονική προσφορά, το εκδοτικό και 
πνευματικό έργο, τα κειμήλια και τη συντήρησή τους της μονής Βατοπαιδίου του Αγίου 
Όρους. 

http://www.zoiforos.gr/
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125.  «Το Άγιον Φως», www. egolpion. com (8 Απριλίου 2009). 

 
Περίληψη: Γίνονται αναφορές στο Άγιον Φως και στον ρόλο του στην εθιμική πνευματική 
ζωή του λαού μας, καθώς και στις απόψεις που κάθε χρονιά διατυπώνονται σχετικά με την 
τελετή της αφής του Αγίου Φωτός. 
 

126.  «Θρακιώτικα Δωδεκαήμερα», dramacity – mailxart. blogspot.gr (30  
Δεκεμβρίου 2012). 
 

Περίληψη: Περιγράφονται και αναλύονται θρακικά έθιμα της περιόδου του Δωδεκαημέρου, 
που κατά βάσιν συνδέονται με τις παλαιότερες μορφές του αγροτοκτηνοτροφικού λαϊκού 
πολιτισμού της Θράκης. 

 
127.  «Το Άγιο Φως και τα πασχαλινά ελληνικά λαϊκά έθιμα», www. theotoc.gr 

/ politismos (Απρίλιος 2014). 
 

Περίληψη: Αναφορά στο Άγιο Φως, την χρήση του στα πλαίσια της ελληνικής λαϊκής 
θρησκευτικότητας και στα πασχαλινά και αναστάσιμα λαϊκά λατρευτικά έθιμα του 
ελληνικού λαού, που χαρακτηρίζουν την Μεγάλη και την Διακαινήσιμο Εβδομάδα, με τη 
μορφή συνέντευξης στην κα Ειρήνη Ορφανίδου. 

 
128. «Εκκλησίας της Ελλάδος ιστορικά (1850-1922)», eptalofos.gr / article / 

361.  
 

Περίληψη: Με βάση το σχετικό με την ιστορία της Ελλαδικής Εκκλησίας βιβλίο του Αρ. 
Πανώτη διατυπώνονται σκέψεις και παρατηρήσεις σχετικά με την ιστορική πορεία της 
Εκκλησίας της Ελλάδος από το 1850 ως το 1922, κυρίως δε ως προς τις σχέσεις της με το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά την περίοδο αυτή. 

 
129. «Ο Πανάγιος Τάφος των Ιεροσολύμων», hpolhmas.wordpress.com. 

 
Περίληψη: Αναφορά στη σημερινή αρχιτεκτονική μορφή και στις ανά τους αιώνες 
περιπέτειες του μοναδικού αυτού παλλαδίου της χριστιανοσύνης, που συνδέεται έσα με τον 
Ιησού Χριστό και την Ανάστασή Του. 
 

130. «Η λαογραφία μεταξύ Αποκριάς και Μεγάλης Εβδομάδας», www. 
pemptousia. gr – (12 Απριλίου 2014). 
 

Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στα λαϊκά λατρευτικά έθιμα του ελληνικού λαού 
από το τέλος της Αποκριάς ως και την αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας, δηλαδή στο διάστημα 
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που αποτελεί σταθμό για τον ελληνορθόδοξο λαϊκό πολιτισμό 
μας. 

 
131. «Η σχέση του λαϊκού ανθρώπου με τη φύση», www. pemptousia. gr – (1 

Μαΐου 2014). 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η σχέση του ανθρώπου με το φυδικό περιβάλλον στις παραδοσιακές 
αγροτοκτηνοτροφικές κοινωνίες, από την οποία προκύπτει ότι πίσω από τα επιφαινόμενα 
υπήρχε ουσιαστικός σεβασμός στο έργα του Θεού Δημιουργού, άρα επρόκειτο για σχέση που 
εγγραφόταν και στα όρια της λαϊκής θρησκευτικότητας. 
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132. «Ιστορία της Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας», www. imsamou.gr (15 

Mαΐου 2014).  
 

Περίληψη: Αναφέρεται περιληπτικά η διαχρονική πορεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου 
και Ικαρίας, καθώς και η σημερινή κατάστασή της, τα ιδρύματα και οι δραστηριότητες που 
οργανώνονται εκεί. 

 
133. «Ναοί, παρεκκλήσια και λαϊκή θρησκευτικότητα στα Κουμέικα της 

Σάμου», www. mpalos. blogspot. gr (11 Σεπτεμβρίου 2014). 
 

Περίληψη: Εξετάζεται η ιστορία της οικοδόμησης και της διαχρονικής πορείας του 
ενοριακού ναού και των κυριότερων ξωκλησιών και παρεκκλησίων του χωριού Κουμέικα 
της Σάμου, με παράλληλη αναφορά στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μοναστική παράδοση 
της ευρύτερης περιοχής του, η οποία φαίνεται ότι γνώρισε ιδιαίτερη ακμή κατά την 
μεσοβυζαντινή περίοδο της ιστορίας του νησιού. 

 
134. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Γένος: Επισημάνσεις από την 

πατριαρχική περιοδεία στη Θράκη», www. amen.gr (21 Σεπτεμβρίου 
2014). 
 

Περίληψη: Σκέψεις για την περιοδεία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Θράκη, το 
Σεπτέμβριο του 2014, κυρίως όσον αφορά τη σχέση του Πατριαρχείου με τους προσφυγικούς 
πληθυσμούς και την βυζαντινή παράδοση της περιοχής. 

 
135. «Πατριαρχική αναγόρευση: Σημασίες και συμβολισμοί», www. amen.gr 

(23 Σεπτεμβρίου 2014). 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις για την βαθύτερη σημασία και τον συμβολισμό της 
αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου σε επίτιμο διδάκτορα της 
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  

 
136. «Πατριαρχικό Λεύκωμα», www. amen.gr (26 Σεπτεμβρίου 2014). 

 
Περίληψη: Παρουσιάζεται ένα λεύκωμα με φωτογραφίες από τη ζωή και τη δράση του 
Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, με επιμέλεια του Γ. Σαρόγλου και επιστημονική 
φροντίδα του Γ. Τσιγάρα, το οποίο του επιδόθηκε κατά την επίσκεψή του στην Ξάνθη.  

 
137. «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, Πατριάρχης του 

Γένους, της ενότητας και της καταλλαγής», www. imchiou.gr (20 
Σεπτεμβρίου 2014). 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται η προσωπικότητα, οι σπουδές καθώς και το διορθόδοξο και 
οικουμενικό έργο της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, και της 
ευκλεούς πατριαρχείας του.  

 
138. «Η ελληνορθόδοξη λαϊκή λατρευτική παράδοση του Δωδεκαημέρου», 

www. amen.gr (27 Δεκεμβρίου 2014). 
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Περίληψη: Εξετάζεται η ελληνορθόδοξη υπόσταση και ταυτότητα εθίμων του ελληνικού 
λαού σχετικών με το Δωδεκαήμερο και τις εορτές του, και διατυπώνονται σχετικές κριτικές 
παρατηρήσεις. 
 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο imKa.gr της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου της Εκκλησίας της Κρήτης (29 Δεκεμβρίου 
2014). 

 
139. «Από τα λαογραφικά του Αγίου Δωδεκαημέρου: Οι δωδεκαημερίτικες 

δαιμονικές υπάρξεις στην ελληνική θρησκευτική λαογραφία», www. 
amen.gr (29 Δεκεμβρίου 2014). 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται οι παραδόσεις για τους καλικαντζάρους, η τυπολογία τους στην 
ελληνική λαογραφία και οι θεωρίες για την προέλευση και την ταυτότητα αυτών των 
δαιμονικών υπάρξεων του ελληνικού Δωδεκαημέρου. 

 
140. «Εθιμολογικά και αγιολατρευτικά του Ιανουαρίου», www. amen.gr (1 

Ιανουαρίου 2015). 
 

Περίληψη: Αναφορά στα έθιμα και τα λαϊκά λατρευτικά και τελετουργικά δρώμενα που 
συνοδεύουν τις εορτές των αγίων και τους εορτολογικούς σταθμούς του πρώτου μήνα του 
έτους, του Ιανουαρίου. 

 
141. «Ολόφωτα ελληνορθόδοξα Φώτα», www. amen.gr (8 Ιανουαρίου 2015). 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στα ελληνικά λαϊκά έθιμα που σχετίζονται με την μεγάλη 
εορτή των Θεοφανίων και τον καθαγιασμό των υδάτων στην ελληνική λαϊκή θρησκευτική 
παράδοση, με παραδείγματα από διάφορες ελληνικές περιοχές. 

 
142. «Μια σημαντική μελέτη για την ιστορία του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου», www. amen.gr (20 Ιανουαρίου 2015). 
 

Περίληψη: Με βάση σχετική διδακτορική διατριβή του π. Ευαγγέλου Υφαντίδη 
διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με την πατριαρχική ιστορία της περιόδου 1923-1925, 
και για τις συνέπειες των γεγονότων εκείνων στη ζωή και τη δράση της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας, μέχρι και τις μέρες μας. 
 

143. «Αποκριάτικα λαογραφικά», www. amen.gr (9 Φεβρουαρίου 2015) [= 
peritexnisologos. blogspot. gr / 2015 / 02 / blog – post – 12 html (12 
Φεβρουαρίου 2015) = paterikos. blogspot. gr / 2015 / 02 / blog – post – 12. 
html]. 
 

Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες αποκριάτικες μορφές του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, 
τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους, που διαμορφώνουν την 
φυσιογνωμία της περιόδου της Αποκριάς στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία. 
 

144. «Σαρακοστιανά ελληνορθόδοξα εθιμικά», www. amen.gr (25 
Φεβρουαρίου 2015) [= www. religionslehrer. blogspot. gr / 2015_02_01 
archive. html] 
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Περίληψη: Αναφορά σε σύγχρονες μορφές του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, σχετικές με 
την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τις ιστορικές ρίζες και τις φολκλοριστικές συνισταμένες τους, 
στην προοπτική του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα τους. 
 

145. «Επίκαιροι και εύστοχοι ιερατικοί στοχασμοί», www. amen.gr (1 
Μαρτίου 2015). 
 

Περίληψη: Με αφορμή ομότιτλο βιβλίο του π. Θωμά Ανδρέου διατυπώνονται σκέψεις 
σχετικές με τα σύγχρονα προβλήματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα και την 
ποιμαντική αντιμετώπισή τους. 

 
146. «Ελληνικό δημόσιο τελετουργικό και εκκλησιαστική ζωή», www. 

amen.gr (17 Μαρτίου 2015). 
 

Περίληψη: Εξετάζονται μορφές του ελληνικού δημόσιου τελετουργικού που πηγάζουν από 
μορφές της ορθόδοξης χριστιανικής τελετουργικής εθιμοταξίας, ή σχετίζονται με αυτές, αλλά 
και αντίστοιχες νεωτερικές μορφές της σύγχρονής μας εκκλησιαστικής ζωής. 

 
147.  «Τα θυρανοίξια της ροτόντας του αγίου Γεωργίου στο Κάιρο», www. 

amen.gr (28 Απριλίου 2015). 
 

Περίληψη: Αναφορά στην τελετή των θυανοιξίων της ιστορικής μονής του αγίου γεωργίου 
στο παλαιό Κάιρο, και στη σημασία που αυτή μπορεί να έχει για την ευρύτερη περιοχή της 
χριστιανικής Μέσης Ανατολής. 
 
Σημείωση: Η πλήρης και εκτενέστερη μορφή του κειμένου έχει δημοσιευθεί υπό τον τίτλο 
«Η σημασία των θυρανοιξίων της ροτόντας του αγίου Γεωργίου στο Κάιρο», Στύλος 
Ορθοδοξίας 166 (Απρίλιος 2015), σ. 26 [βλ. αρ. ΙΙΙ. 698]. 
 

148. «Τα ‘αγιασμένα στυλό’», www. amen.gr (24 Μαΐου 2015). 
 

Περίληψη: Παρέμβαση σε ζήτημα που προκλήθηκε σχετικά με την τέλεση θείων 
λειτουργιών υπέρ ενισχύσεως των υποψηφίων για τις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις 
μαθητών. 

 
149. «Όψεις και μορφές λαϊκής λατρείας των Ελλήνων της Καππαδοκίας», 

www. pemptousia. gr – (7 Ιουλίου 2015). 
 

Περίληψη: Αναφορά σε μορφές της λαϊκής λατρείας των Ελλήνων Ορθοδόξων της 
Καππαδοκίας, πριν την ανταλλαγή πληθυσμών (1923-1924) που τους προσφυγοποίησε και 
τους απέκοψε από τις πατρογονικές κοιτίδες τους. 

 
150.  «Όψεις και μορφές λαϊκής λατρείας των Ελλήνων της Καππαδοκίας. Β΄ 

μέρος», www. pemptousia. gr – (8 Ιουλίου 2015). 
 

Περίληψη: Σε συνέχεια του παραπάνω κειμένου (αρ. 148) παρατίθενται στοιχεία για τους 
ναούς, τις αιματηρές θυσίες και ορισμένες ετήσιες εθιμικές τελετουργίες της λαϊκής 
θρησκευτικότητας των Ελλήνων της Καππαδοκίας. 

 
151.  «Στοιχεία ελληνορθόδοξης λαϊκής θρησκευτικότητας στους Έλληνες της 

Καππαδοκίας», www. pemptousia. gr – (30 Αυγούστου 2015). 
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Περίληψη: Αναφορά σε μορφές της λαϊκής λατρείας των Ελλήνων Ορθοδόξων της 
Καππαδοκίας, πριν την ανταλλαγή πληθυσμών (1923-1924), κυρίως δε σε ζητήματα που 
αφορούν έθιμα και τελετουργίες του κύκλου του χρόνου και του κύκλου της ζωής. 

 
152.  «Στοιχεία ελληνορθόδοξης λαϊκής θρησκευτικότητας στους Έλληνες της 

Καππαδοκίας. Β΄ μέρος», www. pemptousia. gr – (1 Σεπτεμβρίου 2015). 
 

Περίληψη: Σε συνέχεια προηγουμένου δημοσιεύματος (αρ. 150) παρέχονται εδώ 
πληροφορίες για τα έθιμα και τις τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου στους 
Καππαδόκες, πριν την ανταλλαγή πληθυσμών (1923-1924). 

 
153.  «Η κηρυγματική παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και ο 

μακαριστός Μητροπολίτης Ικονίου Ιάκωβος Στεφανίδης», www.  amen. gr 
(29 Σεπτεμβρίου 2015). 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται τα κηρύγματα του μακαριστού Μητροπολίτη Ικονίου 
Ιακώβου Στεφανίδη που εκδόθηκαν από τον Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. 
Ιακώβου Σωφρονιάδη, στα πλαίσια της παράδοσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

 
154.  «Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των 

Ελλήνων της Καππαδοκίας. Α΄ μέρος», www. pemptousia. gr – (5 
Οκτωβρίου 2015) [= www. pistos. gr (18 Δεκεμβρίου 2015)]. 
 

Περίληψη: Παρέχονται εδώ πληροφορίες για τα έθιμα και τις τελετουργίες του ετήσιου 
εορτολογικού κύκλου στους Καππαδόκες, πριν την ανταλλαγή πληθυσμών (1923-1924), στα 
πλαίσια της μελέτης της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς των Ελλήνων 
Καππαδοκών. 

 
155.  «Έθιμα και τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου των 

Ελλήνων της Καππαδοκίας. B΄ μέρος», www. pemptousia. gr – (6 
Οκτωβρίου 2015) [= www. diakonima. gr – (10 Οκτωβρίου 2015)]. 
 

Περίληψη: Σε συνέχεια προηγουμένου δημοσιεύματος (αρ. 154) παρέχονται εδώ 
πληροφορίες για τα έθιμα και τις τελετουργίες του ετήσιου εορτολογικού κύκλου στους 
Καππαδόκες, στα πλαίσια της μελέτης της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς τους. 

 
156.  «Ευκαρπίας Αντίδοσις: Η σημασία ενός επετειακού και επιστημονικού 

αφιερωματικού τόμου», www. amen. gr – (7 Οκτωβρίου 2015). 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στον τιμητικό τόμο για την εικοσαέτηρο αρχιερατεία του 
Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, στα κυριότερα εκδοτικά και επιστημονικά 
χαρακτηριστικά του, αλλά και στους λόγους που προκάλεσαν την έκδοσή του. 

 
157.  «Αποχαιρετισμός στον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 

Βασίλειο Σταρίδη (1925 – 2016)», www. amen. gr – (23 Φεβρουαρίου 
2016). 
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Περίληψη: Αναφέρονται τα κύρια σημεία της ζωής και του έργου του καθηγητή της 
εκκλησιαστικής ιστορίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, με αφορμή την εκδημία 
του, και αποτιμάται η δράση και η προσφορά του στην επιστήμη και το Γένος. 

 
158.  «Η πολιτιστική παρέμβαση της Εκκλησίας και το παράδειγμα της 

εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Σάμο», www. ecclesia.gr / 
greek / holysynod / committees / identity / varvounis_oik.pdf (26 
Φεβρουαρίου 2016). 
 

Περίληψη: Με αφορμή τις εκδηλώσεις για την τοπική εθνική εορτή της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος στη Σάμο (6 Αυγούστου) διατυπώνονται παρατηρήσεις για την γενικότερη 
πολιτιστική παρέμβαση και το ρόλο της Εκκλησίας στην σύγχρονη πολιτισμική ζωή μας. 

 
159.  «Ο Ζαφείρης Μέκος και η πολυπολιτισμική μελέτη της θρακικής 

κοινωνίας», Παρατηρητής της Θράκης. Ένθετο αφιέρωμα στην τιμητική 
εκδήλωση αφιερωμένη στον Ζαφείρη Κ. Μέκο από την Εταιρεία Θρακικών 
Ερευνών, σ. 3-5, www. paratiritis – news. gr (16 Φεβρουαρίου 2016). 
 

Περίληψη: Αναφορά στην μελέτη της πολυπολιτισμικότητας της Θράκης, όπως αυτή 
αποτυπώθηκε στα βιβλία και στα δημοσιεύματα του Κομοτηναίου δικηγόρου και συγγραφέα 
Ζαφείρη Κ. Μέκου, με αφορμή μια σχετική τιμητική εκδήλωση της Εταιρείας Θρακικών 
Ερευνών της Κομοτηνής. 

 
160.  «Μεγαλοβδομαδιάτικες λειτουργικές υπερβολές», www. amen. gr – (1 

Μαΐου 2016). 
 

Περίληψη: Γίνεται λόγος για τελετουργικές παραβάσεις και υπερβολές, οι οποίες είτε 
οφείλονται σε λαϊκά έθιμα είτε σε υπερβάλλοντα ζήλο ορισμένων κληρικών, και 
διαταράσσουν το κλίμα κατάνυξης των ακολουθιών της Μ. Εβδομάδος. 

 
161.  «Η λαϊκή θρησκευτικότητα από τη Μεγάλη Παρασκευή στην 

Ανάσταση», www. pemptousia. gr – (29 Απριλίου 2016). 
 

Περίληψη: Περιληπτική αναφορά στα έθιμα από τη Μ. Παρασκευή ως την Κυριακή του 
Πάσχα, τα οποία αποτελούν τον βασικό κορμό των αναστάσιμων και πασχλινών ελληνικών 
λαϊκών εθίμων. 

 
162.  «Ευλαβική περιήγηση στα σκηνώματα της Μεγάλης του Χριστού 

Εκκλησίας Ι: Μικρή αναφορά στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του 
Φαναρίου», www. amen. gr – (1 Μαΐου 2016). 
 

Περίληψη: Περιληπτική περιήγηση στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό της 
Κωνσταντινούπολης, όπου εξετάζονται βασικά ζητήματα σχετικά με την ιστορία, τις 
αρχιτεκτονικές φάσεις, τα κειμήλια, τις εικόνες και τη λατρευτική πράξη του πάνσεπτου 
πατριαρχικού ναού. 

 
163.  «Ευλαβική περιήγηση στα σκηνώματα της Μεγάλης του Χριστού 

Εκκλησίας ΙΙ: Ο Πατριαρχικός Οίκος της Κωνσταντινουπόλεως», www. 
amen. gr – (4 Μαΐου 2016). 
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Περίληψη: Περιληπτική περιήγηση στον Πατριαρχικό Οίκο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, στο Φανάρι, όπου εξετάζονται βασικά ζητήματα σχετικά με την ιστορία, τις 
αρχιτεκτονικές φάσεις, και την ιστορική διαδρομή και χρήση των κτισμάτων. 
 

164.  «Ευλαβική περιήγηση στα σκηνώματα της Μεγάλης του Χριστού 
Εκκλησίας ΙΙΙ: Το Πατριαρχικό Σκευοφυλάκιο, η Πατριαρχική 
Βιβλιοθήκη και το Αρχειοφυλάκιο», www. amen. gr – (20 Μαΐου 2016). 
 

Περίληψη: Περιληπτική περιήγηση στο Σκευοφυλάκιο, στη Βιβλιοθήκη και στο 
Αρχειοφυλάκιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, όπου εξετάζονται βασικά 
ζητήματα σχετικά με την ιστορία και τις αρχιτεκτονικές φάσεις των κτισμάτων, αλλά και τα 
πολύτιμα περιεχόμενά τους. 

 
165.  «Ευλαβική περιήγηση στα σκηνώματα της Μεγάλης του Χριστού 

Εκκλησίας ΙV: Λειτουργική ζωή και πνευματική παράδοση του 
Οικουμενικού Θρόνου», www. amen. gr – (30 Μαΐου 2016). 
 

Περίληψη: Περιληπτική αναφορά στη λειτουργική ζωή και την ελληνορθόδοξη πνευματική 
παράδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, όπου ξετάζονται βασικά ζητήματα 
σχετικά με την διαμόρφωση και το περιεχόμενο του πατριαρχικού λειτουργικού τυπικού, από 
την τελετουργική πλευρά. 

 
166.  «Για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας», www. amen. gr – 

(18 Ιουνίου 2016). 
 

Περίληψη: Με αφορμή την σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη, 
διατυπώνονται ορισμένες παρατηρήσεις, που κυρίως σχετίζονται με την παρουσία και την 
δράση του λαϊκού στοιχείου στης Εκκλησίας στα σχετικά με τη Σύνοδο. 

 
167.  «Η Παναγία στην ελληνική λαϊκή παράδοση», www. amen. gr – (21 

Αυγούστου 2016). 
 

Περίληψη: Γίνεται συστηματική αναφορά στα λαϊκά λατρευτικά έθιμα του ελληνικού λαού 
τα οποία σχετίζονται με τις γιορτές τις αφιερωμένες στη Θεοτόκο, που αποτελούν σταθμούς 
για τον ελληνορθόδοξο λαϊκό πολιτισμό μας. 

 
168.  «Ο Αύγουστος και οι εορτές του στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία», www. 

amen. gr – (24 Αυγούστου 2016). 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται από λαογραφική άποψη οι κύριοι εορτολογικοί σταθμοί του 
Αυγούστου, είτε έχουν σχέση με τις θεομητορικές εορτές, είτε κατά κανόνα αποτελούν 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις εορτών αγίων. 

 
169.  «Βίος αγίας Αναστασίας της Πατρικίας», www. imperisteriou. gr / 

frontend / article. php. aid – (20 Αυγούστου 2010). 
 

Περίληψη: Παρατίθενται τα βασικά στοιχεία του βίου της αγίας Αναστασίας της Πατρικίας, 
μιας αγίας της Αιγύπτου, και τα δεδομένα με βάση τα οποία μπορεί να ταυτιστεί με την αγία 
Πατρικία της Νάπολης, η οποία τιμάται από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 
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170.  «Ο Μεγάλος Αγιασμός των Φώτων και η εορτή του αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου. Λαογραφικά σημειώματα», www. amen. gr (5 Ιανουαρίου 
2017). 
 

Περίληψη: Γίνεται αναφορά στα ελληνικά λαϊκά έθιμα που σχετίζονται με τις εορτές των 
Θεοφανίων και της συνάξεως του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, τον καθαγιασμό των 
υδάτων στην ελληνική λαϊκή θρησκευτική παράδοση, με παραδείγματα από διάφορες 
ελληνικές περιοχές και τον Μεγάλο Αγιασμό της εορτής. 

 
171.  «Η αναστύλωση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου», www. 

amen. gr (18 Φεβρουαρίου 2017). 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις σχετικά με την αναστύλωση του Κουβουκλίου του 
Παναγίου Τάφου από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, και για τα διδάγματα που 
προκύπτουν από την οργάνωση και εκτέλεση αυτής της εργασίας. 

 
172.  «Σκέψεις για την εικοσιπενταετία της πατριαρχίας της Α.Θ.Π. του 

Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου», www. amen. gr (21 
Φεβρουαρίου 2017). 
 

Περίληψη: Διατυπώνονται σκέψεις σχετικά με την επέτειο των 25 χρόνων από την εκλογή 
και ενθρόνιση της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κυρίως 
όσον αφορά την επαναλειτουργία ναών της Μικράς Ασίας και τις ανά τον κόσμο 
πατριαρχικές επισκέψεις. 

 
173.  «Λόγος Συνόδου», www. amen. gr (28 Μαρτίου 2017). 

 
Περίληψη: Γίνεται αναφορά στην επίσημη έκδοση των κειμένων της Αγίας και Ιεράς 
Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συνεκλήθη τον Ιούνιο του 2016 στην Κρήτη, και 
διατυπώνονται σχετικές σκέψεις. 

 
174.  «Lux ex Oriente», www. amen. gr (22 Οκτωβρίου 2017). 

 
Περίληψη: Εξάγονται συνπεράσματα για την διαχρονική αξία της παραδόσεως του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και την μύηση σε αυτήν, με βάση πρόσφατες αλλαγές στην 
πατριαρχική αυλή της Κωνσταντινουπόλεως. 

 
175.  «Στην Πόλη και στην Οικουμένη», www. amen. gr (27 Οκτωβρίου 2017). 

 
Περίληψη: Γίνονται αναφορές στα θυρανοίξια του κοιμητηριακού ναού στο Σισλί της 
Πόλης και στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας στην Κρήτη, σε σχέση με την 
οικουμενική και πολίτικη διακονία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 

 
176.  «Η πορεία προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας», www. 

amen. gr (25 Νοεμβρίου 2017). 
 

Περίληψη: Με αφορμή σχετικό βιβλίο του κ. Αριστ. Πανώτη, που αφορά την πορεία 
προετοιμασίας της Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης κατά τον 20ό αιώνα, διατυπώνονται 
σχετικές σκέψεις σχετικά με τη σημασία της συνόδου για την Ορθόδοξη Εκκλησία. 
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177.  «Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στην ελληνική λαϊκή εθιμοταξία», www. 
amen. gr (6 Ιανουαρίου 2018). 
 

Περίληψη: Παρουσιάζονται τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα που τελούνται κατά την 
εορτή της συνάξεως Ιωάννου του Προδρόμου (7 Ιανουαρίου), ως κομμάτι της ελληνικής 
λαϊκής εθιμολογίας και εθιμοταξίας, και της ελληνικής θρησκευτικής λαογραφίας. 

 
178.  «Προσωπογραφίες των Φαναριωτών της Βλαχίας και της Μολδαβίας», 

www. amen. gr (19 Φεβρουαρίου 2018). 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται το σχετικό βιβλίο του καθηγητή του Πανεπιστημίου του 
Βουκουρεστίου κ. Tudor Dinu, και διατυπώνονται σκέψεις σχετικά με τη σημασία του 
υλικού αυτού για τις επιστήμες της ιστορίας και της λαογραφίας. 

 
179.  «Ιακώβου (1947 – 2018) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της Ιεράς 

Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων αιωνία η μνήμη», www. amen. gr (1 
Απριλίου 2018). 
 

Περίληψη: Αναφέρονται βιογραφικά στοιχεία και περιγράφεται η εκκλησιαστική και 
φιλογενής δράση του μακαριστού Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων του Οικουμενικού 
Θρόνου κυρού Ιακώβου Σωφρονιάδη. 

 
180.  «Τρεις σταθμοί του λαϊκού εορτολογίου. Η εορτή της Μεταμορφώσεως 

του Σωτήρος», www. pemptousia. gr – (5 Αυγούστου 2018). 
 
Περίληψη: Ειδική αναφορά στην εορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (6 Αυγούστου) 
και στα λαϊκά έθιμα που σχετίζονται με αυτήν [πρβλ. παραπάνω, αρ. ΙΙΙΑ. 115]. 
 

181.  «Τρεις σταθμοί του λαϊκού εορτολογίου (Κοίμηση της Θεοτόκου)», www. 
pemptousia. gr – (14 Αυγούστου 2018). 

 
Περίληψη: Εκτενής αναφορά στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) και 
στη λαϊκή λατρευτική εθιμοταξία της [πρβλ. παραπάνω, αρ. ΙΙΙΑ. 114]. 
 

182.  «Το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα και ο Οικουμενικός Θρόνος», 
Φως Φαναρίου – https:// fanarion. blogspot. com – (23 Οκτωβρίου 2018). 
 

Περίληψη: Με αφορμή τις ενέργειες για χορήγηση αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της 
Ουκρανίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις σχετικές αντιδράσεις του Πατριαρχείου 
Μόσχας, διατυπώνονται σκέψεις και εξάγονται συμπεράσματα. 

 
183. «Εθνικισμοί, εθνικές συγκρούσεις και Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το 

υπόβαθρο της ουκρανικής εκκλησιαστικής κρίσης», Φως Φαναρίου – 
https:// fanarion. blogspot. com – (29 Οκτωβρίου 2018). 
 

Περίληψη: Εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την εκλησιαστική κρίση σχετικά με την 
χορήγηση αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, υπό το πρίσμα ενός 
νεοκυκλοφορηθέντος βιβλίου του Πασχ. Κιτρομηλίδη σχετικά με τη σχέση Εκκλησίας και 
πολιτικής στην ορθόδοξη Ανατολή. 
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184. «Μαρτυρία εκκλησιαστικής ιστορίας: η συνέχεια της ιστορικής σύνθεσης 
του Αριστείδη Πανώτη», Φως Φαναρίου – https:// fanarion. blogspot. com 
– (13 Νοεμβρίου 2018). 
 

Περίληψη: Παρουσιάζεται κριτικά το πρώτο μέρος του τρίτου τόμου του συνθετικού έργου 
του Αρ. Πανώτη σχετικά με την ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος, που αφορά στις 
σχετικές πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Θρόνου στο διάστημα 1922-1924. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΙV. ΠΡΟΛΟΓΟΙ  ΣΕ  ΒΙΒΛΙΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΕΙΣ 

[Στα δημοσιεύματα της κατηγορίας αυτής δεν παρατίθενται περιλήψεις, επειδή δεν αποτελούν αμιγώς ερευνητικά 
κείμενα, αλλά προορίζονται και για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό]  

 
 

1. «Πρόλογος», στο βιβλίο του Μ. Γ. Σέργη, Λαογραφικά και εθνογραφικά από το 
Γλινάδο Νάξου. Αθήνα 1994, σ. 11-12. 

 
2. «Πρόλογος», στο βιβλίο του Αντ. Κώνστα, Καρδαμυλίτικη διάλεκτος 

(ερμηνευτική και ετυμολογική ανάλυση των λέξεων). Καρδάμυλα 1998, σ. 4-5. 
 

3. «Επιλογικά», στο Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, Λεύκωμα. 
Γνωριμία με τη Ροδόπη. Κομοτηνή 1998, σ. 177-178. 

 
4. «Επιστολές», Λαογραφική Κύπρος 30 (2000), σ. 214, 234. 

 
Αναφορές: Ν. Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 
(διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 137. 
 

5. «Πρόλογος», στο βιβλίο του Γ. Ι. Καλλέγια, Μελέτες – Δοκίμια – Άρθρα 1. 
Αθήνα – Γιάννινα 1999, εκδ. Δωδώνη, σ. 9-10. 

 
6. «Επιστολή», στο βιβλίο Δημ. – Ιωάνν. Παπάνης, Λεξικό της Αγιασώτικης 

διαλέκτου. Μυτιλήνη 2000, σ. 8. 
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7. «Επιστολή», Η Αρναία της Μακεδονίας 47 (2000), σ. 15. 
 

8. «Πρόλογος», στο βιβλίο του Θ. Κυρκούδη, Το τρίγωνο των ποταμών κσι των 
συνόρων. Δίκαια 2000, σ. 9-10. 

 
9. «Πρόλογος», στο βιβλίο του Ζαφ. Μέκου, Οι Πομάκοι στη Θράκη. 

Θεσσαλονίκη 2001, εκδ. Ηρόδοτος, σ. 9-10. 
 

10. «Πρόλογος», στο βιβλίο του Ζαφ. Μέκου, Ριζώσαμε στην Κομοτηνή. 
Θεσσαλονίκη 2002, εκδ. Ηρόδοτος, σ. 7-9. 

 
11. «Προλογικό σημείωμα», στο βιβλίο του Άλκ. Δημητρίου, Ευρετήριο και 

συμπλήρωμα στα Λαογραφικά της Σάμου του Ν. Δημητρίου. Αθήνα 2002, σ. 9-
11. 

 
12. «Επιστολή», Άνεμος της Λέκκας 2 (2003), σ. 3. 

 
13. «Πρόλογος», στο βιβλίο της Περσεφόνης Κουτσουράδη, Παραδοσιακές 

γεύσεις από την Κω. Αθήνα 2003, σ. 13-15. 
 

14. «Πρόλογος», στο βιβλίο του Θ. Κυρκούδη, Τρίγωνο η μεσοποταμία του Έβρου. 
Δίκαια 2004, εκδ. Δήμος Τριγώνου, σ. 8. 

 
15. «Πρόλογος», στο βιβλίο της Γιάννας Σέργη, Λαϊκά παραμύθια από τις 

Κυκλάδες. Αθήνα 2005, εκδ. Ερίννη-Φιλιππότη, σ. 13-16. 
 

Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Το παραμύθι  επικαιρότητα», στον τόμο Ιστορίας Μέριμνα. 
Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη Α1. Αθήνα 2011, έκδ. Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 32 σημ. 4. Αθ. Ντούλια, Το παραμύθι της Σταχτοπούτας στις ελληνικές και 
ξένες παραλλαγές. Παιδαγωγικές, λαογραφικές - ανθρωπολογικές, ψυχαναλυτικές και άλλες 
προεκτάσεις. Αθήνα 2010, σ. 234. 
 

16.  «Πρόλογος» ,  στο  βιβλίο  του  Ζαφ.  Κ.  Μέκου ,  Ενθύμιον  Κομοτηνής .     
      Θεσσαλονίκη 2005, εκδ. Αντ. Σταμούλη, σ. 9-11.        

 
22. «Προλογικό σημείωμα», στο βιβλίο του Μανόλη Γ. Σέργη, Ακληρήματα. Οι   

αλληλοσατιρισμοί  ως  όψεις  της  ετερότητας  στην  αρχαία και τη νεότερη 
Ελλάδα. Αθήνα 2005, εκδ. Αντ. Αναγνώστου, σ. 7-8. 
 

Αναφορές: Ελπινίκη Ταστάνη, Αναπαραστάσεις της αστικής ζωής στη Λέσβο: Η μαρτυρία του σατιρικού 
περιοδικού ‘Τρίβολος’ (1931-1952). Κομοτηνή 2013 (διδ. διατρ.: ΔΠΘ), σ. 45 σημ. 139, σ. 528. 
 

23. «Πρόλογος», στο βιβλίο του Αλκιβιάδη Ν. Δημητρίου, Ευρετήριο των 
Σαμιακών του Επ. Σταματιάδη. Αθήνα 2006, εκδ. «Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου 
‘Νικόλαος Δημητρίου’», σ. 9-11. 

 
Αναφορές: Γ. Βοϊκλής, Μεθόριος 31 (2009), σ. 92. 
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24. «Πρόλογος», στο βιβλίο του Αλκιβιάδη Ν. Δημητρίου, Ευρετήριο των 
Σαμιακών του Νικ. Σταματιάδη. Αθήνα 2007, εκδ. «Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου 
‘Νικόλαος Δημητρίου’», σ. 9-11. 
 

Αναδημοσίευση: www. alkisd.com.   
 

25. «Επιστολή», στο βιβλίο του Βασιλ. Ν. Μιτζάλη, Καλαμπακτάσια (Καλλιθέα 
και Δρακαίοι) Σάμου. Ιστορία – Λαογραφία - Γλωσσάρι. Αθήνα 2008, εκδ. 
Υπερόριος, σ. 322. 

 
26. «Πρόλογος», στο βιβλίο του Γιώργη Βενετούλια, Του νησιού μου. Παραδόσεις 

της Κύθνου. Αθήνα 2007, εκδ. Εν Πλω, σ. 9-10. 
 
Κρίσεις: Η Καθημερινή (18 Μαΐου 2008), σ. 11, ένθετο «Τέχνες και Γράμματα» [Ζ. Π. Χ.] 
 

27. «Πρόλογος», στο βιβλίο του Ζαφ. Μέκου, Μουσουλμάνοι, Αρμένιοι και 
Εβραίοι συμπολίτες μου Κομοτηναίοι. Θεσσαλονίκη 2007, εκδ. Αντ. 
Σταμούλη, σ. 9-11. 

 
28. «Επιστολή», Τα Κοντέϊκα 79 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2007), σ. 3. 

 
29. «Πρόλογος», στο βιβλίο του Βασιλ. Ν. Μιτζάλη, Καλαμπακτάσια (Καλλιθέα 

και Δρακαίοι) Σάμου. Ιστορία – Λαογραφία - Γλωσσάρι. Αθήνα 2008, εκδ. 
Υπερόριος, σ. 13-15. 

 
Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 3619 (17 Μαρτίου 2008), σ. 3 [Γερ. Κοσμάτος] / Ν. Κιάσσου, 
«Καλαμπακτάσια», Χαραυγή 635 (5 Απριλίου 2008), σ. 9 
 

30. «Πρόλογος», στο βιβλίο του Νίκου Ορφανού, Ανοιχτά παραθύρια. Αθήνα 
2009, εκδ. Υπερόριος, σ. 11-12. 

 
Αναφορές: «Νίκος Ορφανός, Ανοιχτά παραθύρια. Ποιήματα και τραγούδια», Χαραυγή 725 (23 
Ιανουαρίου 2010), σ. 17. Γερ. Κοσμάτος, «Βιβλιοπαρουσίαση. Ανοιχτά παράθυρα, ποιήματα και 
τραγούδια του Νίκου Ορφανού», Σαμιακόν Βήμα 3715 (15 Φεβρουαρίου 2010), σ. 3. Γ. Κρόκος, 
Μεθόριος 36 (2010), σ. 89. Αγγ. Δηλανά-Δερτούζου, «Νίκος Ορφανός», Φτεριάς 44 (2010), σ. 12. 

 
31. «Επιστολή για τα 10 χρόνια του Ομίλου Κοινωνικής και Πολιτιστικής 

Παρέμβασης Σάμου», Μεθόριος 40 (2011), σ. 15. 
 

32. «Πρόλογος», στο βιβλίο του Δημ. Παπουλιά, Από τα Ψαθιά, τη Βερώνη και το 
Εύανδρο της Ανατολικής Θράκης στη Μέση Ροδόπης. Μνήμες – Ιστορία – 
Πολιτισμός. Κομοτηνή 2010, σ. 15-16. 

 
33. «Επιστολή», στο βιβλίο Γερ. Μπάλλας – Ν. Λάσκαρη-Μπάλλα, Λαογραφικά 

Κεφαλονιάς 2. Δημοτικά τραγούδια. Αργοστόλι 2010, σ. 19-20. 
 

34. «Πρόλογος», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), 
Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 
2012, εκδ. Ηρόδοτος – Σειρά: Laographia. Edenda curat M. G. Meraklis - IV, 
σ. 13 [σε συνεργασία με τον Μ. Γ. Σέργη]. 
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35. «Πρόλογος», στο βιβλίο Θωμάς Δ. Ανδρέου, Στο πέρασμα του χρόνου. 

Θεσσαλονίκη 2013, σ. 7-10. 
 

36. «Αντιφώνηση», κατά την απονομή του Χρυσού Σταυρού της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. 
Ευσέβιο, Σαμιακόν Βήμα 3896 (30 Σεπτεμβρίου 2013), σ. 9 [απόσπασμα]. 
 

37. «Πρόλογος», στο βιβλίο Κων. Παπασταϊκούδη, Το Δημοτικό Τραγούδι της 
Ανατολικής Ρωμυλίας. Καβακλί, Μικρό και Μεγάλο Μοναστήρι. Θεσσαλονίκη 
2013, σ. 23-25. 
 

Σημείωση: Το βιβλίο αυτό βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 2014, με το «Βραβείο 
Μαρίας και Νικολάου Γεωργίου». 
 
Αναφορές: Παντ. Μπουκάλας, Όταν το ρήμα γίνεται όνομα. Η «Αγαπώ» και το σφρίγος της ποιητικής 
γλώσσας των δημοτικών. Πιάνω γραφή να γράψω … Δοκίμια για το Δημοτικό Τραγούδι 1. Αθήνα 2016, 
σ. 92. 

 
38. «Εισαγωγικές επισημάνσεις», στο βιβλίο Ανθή Θάνου – Παναγ. Κούλελης, Το 

Δαφνοκούκουτσο και άλλα θρακιώτικα παραμύθια. Ξάνθη 2013, εκδ. 
ΠΑΚΕΘΡΑ, σ. 9-10. 
 

39. «Πρόλογος», στο βιβλίο Κώστας Σ. Πάτρος, Ο οικισμός του Ηραίου της 
πρώιμης εποχής του χαλκού. Σάμος 2013, έκδ. «Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου 
‘Νικόλαος Δημητρίου’», σ. 9-12. 
 

Αναφορές: Στ. Σπύρου, «Ο οικισμός του Ηραίου της πρώιμης εποχής του χαλκού. Βιβλιοπαρουσίαση», 
Σαμιακόν Βήμα 3912 (20 Ιανουαρίου 2014), σ. 4. Γερ. Κοσμάτος, «Ο οικισμός του Ηραίου της 
πρώιμης εποχής του χαλκού. Βιβλιοπαρουσίαση», Σαμιακόν Βήμα 3920 (17 Μαρτίου 2014), σ. 3. Γ. 
Κρόκος, «Ο οικισμός του Ηραίου της πρώιμης εποχής του χαλκού. Βιβλιοκρισία», Μεθόριος 51 
(2014), σ. 74. Ν. Ορφανός, «Η παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Σ. Πάτρου ‘Οικισμός του Ηραίου της 
πρώιμης εποχής του χαλκού’», Σαμιακόν Βήμα 3926 (28 Απριλίου 2014), σ. 9. 

 
40. «Επιστολή», Σαμιακόν Βήμα 3912 (20 Ιανουαρίου 2014), σ. 3. 

 
41. «Πρόλογος», στο βιβλίο Γρ. Μ. Λιάντας – Αν. Γ. Μαράς, Σύγχρονη 

επιστημονική τεχνογραφία. Θεσσαλονίκη 2014, εκδ. Αντ. Σταμούλη, σ. 9-15. 
 

42. «Πρόλογος», στο βιβλίο Λευτ. Παπαλεοντίου – Σπ. Αρμοστής (έρευνα – 
επιμέλεια), Μυλλωμένα και αμολόητα της Κύπρου. Αθήνα – Λευκωσία 2014, 
εκδ. περιοδικού «Μικρο – φιλολογικά», σ. 11-13. 
 

Αναφορές: Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακή Βιβλιοθήκη. 
Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας 2014. Λευκωσία 2015, σ. 156 αρ. 517. Ευρ. Ζαντίδης, «Βωμολοχίες 
και αθυροστομία στον λαϊκό λογοτεχνικό λόγο της Κύπρου: «Το πάλιωμαν» του Βασίλη Μιχαηλίδη ως 
εικαστική εγκατάσταση», στον τόμο Dalila Honorato – Andr. Giannakoulopoulos (εκδ.), Taboo – 
Transgression – Transcendence in Art and Science. Proceedings of Interdisciplinary Conference. 
Corfu 2017: Ionian University – Department of Audio and Visual Arts, σ. 51. 

 
43. «Πρόλογος», στο βιβλίο Γιώργος Πετρόπουλος, Τα ποιήματα του Κρητικού 

Πολέμου (1645 – 1669). Αθήνα 2015, σ. 9-11. 
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44. «Ευχαριστίες», στον τόμο στον τόμο Μαν. Γ. Βαρβούνης – Μαν. Γ. Σέργης – 

Δέσπ. Δαμιανού – Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Η 
διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, 
στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 2016, 
Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. 
Σταμούλη, σ. 7 [σε συνεργασία με τους Μαν. Γ. Σέργης – Δέσπ. Δαμιανού – 
Ν. Μαχά-Μπιζούμη – Γαρ. Θεοδωρίδου]. 
 

45. «Πρόλογος» στο βιβλίο Ελ. Μαρούδη, Παραδοσιακά παίγνια Βάντσας (Άνω 
Κώμης). Κοζάνη 2016, σ. 14-15. 
 

46. «Πρόλογος» στο βιβλίο Στ. Μουζάκης, Συμβολή στην έρευνα της οργάνωσης 
και της οικονομίας της ημινομαδικής κοινότητας. Συμπληρωματικές 
δραστηριότητες των κτηνοτρόφων της Πίνδου. Αθήνα 2017, εκδ. Ηρόδοτος – 
Σειρά Laographia XV. Edenda curat M. G. Meraklis, σ. 13-19. 
 

Αναφορές: W. Puchner, Südost-Forschungen 76 (2017), σ. 457. 
 

47. «Εισαγωγικό σημείωμα», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), 
Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη 
/ Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. 
Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο 
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Σειρά: Μελέτες Λαογραφίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - 3 – εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σ. 
7 [σε συνεργασία με τον Μ. Γ. Σέργη]. 
 

48. «Πρόλογος», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 7. 
 

49. «Προλόγισμα» στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Πολυχρόνιον. Τιμητικό 
αφιέρωμα στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερώνυμο Β΄. Κομοτηνή 2017, εκδ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σ. 13-
14. 
 

50. «Πρόλογος» στο βιβλίο Πέτρος Θεοχαρίδης, Ανέκδοτες ηχογραφήσεις στα 
Πομακοχώρια της Ξάνθης. Επιμέλεια – μετάφραση – Σχόλια: Φεχρή Ιμάμ – 
Νικ. Θ. Κόκκας. Μουσικές μεταγραφές: Ιω. Κακάρας. Ξάνθη 2018, εκδ. 
Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Ν. Ξάνθης, σ. 10-11. 
 

51. «Πρόλογος» στο βιβλίο Eusebi Ayensa i Prat, Στις εσχατιές της θάλασσας. 
Ισπανο-ελληνικές λαογραφικές συγκριτικές μελέτες. Αθήνα 2018, εκδ. 
Ηρόδοτος – Σειρά Laographia XVΙΙ. Edenda curat M. G. Meraklis, σ. 13-17. 
 

52. «Πρόλογος» στο βιβλίο Ι. Θ. Βαϊνάς, Τα Δημοτικά Τραγούδια των Ριζωμάτων 
Πιερίων Ημαθίας. Κατερίνη 2017, εκδ. Μάτι, σ. 7-10. 
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53. «Πρόλογος» στο βιβλίο Κωνστ. Παπασταϊκούδη, Λαϊκά παραμύθια της 
Ανατολικής Ρωμυλίας (Καβακλή, Μικρό και Μεγάλο Μοναστήρι). 
Θεσσαλονίκη 2018, σ. 15-17. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΧ. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
[Στα δημοσιεύματα της κατηγορίας αυτής δεν παρατίθενται περιλήψεις, επειδή το περιεχόμενό τους είναι η 

παρουσίαση και η κρίση των αναφερομένων έργων και δημοσιευμάτων, και μόνον αυτή]  
 

1. «Κυπριακαί Σπουδαί 51 (1987). Λευκωσία 1989», Κοινόν Κυπρίων 14 (1990), 
σ. 44. 

 
2. «Ν. Δημητρίου, Λαογραφικά της Σάμου 1-5. Αθήνα 1983-1987», Σαμιακή 

Επιθεώρηση 39-40 (1990), σ. 155-156. 
 

3. «Γ. Μ. Ζαφειρόπουλος, Το χωριό μας Σκουρέϊκα. Σάμος 1985», Σαμιακή 1357 
(7 Ιανουαρίου 1991), σ. 4. 

 
4. «Μ. Α. Βουρλιώτης, Καρμανιόλοι και βιβλίο (1800-1839). Αθήνα 1990», 

Σαμιακή 1380 (24 Ιουνίου 1991), σ. 5. 
 

5. «D. Müller, Topographischer Bild Kommentar zu den Historien Herodots: 
Griechenland. Tübingen 1987», Σαμιακή 1385 (29 Ιουλίου 1991), σ. 7. 

 
6. «Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου, Τραγούδια 

του γάμου στον τόπο μας. Μύκονος 1991», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 24 
(1992), σ. 40. 
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7. «Γ. Ν. Κουρέρης – Μ. Α. Βουρλιώτης, Συμβολή στη σαμιακή βιβλιογραφία. 
Αυτοτελείς εκδόσεις (1555-1920). Αθήνα 1991», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 24 
(1992), σ. 35. 

 
8. «Κ. Σπανός, Δημοτικά τραγούδια της Δεσκάτης. Δεσκάτη 1986», Θεσσαλικό 

Ημερολόγιο 21 (1992), σ. 231-232. 
 

9. «Κ. Σπανός, Ενθυμίσεις και επιγραφές από την περιοχή της Δεσκάτης 1585-
1914. Λάρισα 1991», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 21 (1992), σ. 232-233. 

 
10. «Β. Δ. Αγγελής, Λαογραφικά της πεδινής Θεσσαλίας και στοιχεία της ορεινής 

1-2. Αθήνα 1987», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 21 (1992), σ. 233. 
 

11. «Γ. Π. Διονυσίου, Αχελινά. Απ’ τις λαϊκές παραδόσεις της Αγχιάλου. Αθήνα 
1986», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 21 (1992), σ. 233-234. 

 
12. «Γ. Κ. Γιαννόπουλος - Δ. Ν. Κακαζούκης, Τραγούδια-λαογραφία-παράδοση 

του Κέδρου της Καρδίτσας και περιοχής, 1988», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 21 
(1992), σ. 234 

 
13. «Κ. Λιάπης, Η παλιά παραδοσιακή φορεσιά στον Αϊ-Γιώργη Νηλείας Πηλίου. 

Βόλος 1991», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 21 (1992), σ. 234-235. 
 

14. «Α. Ρουσουνίδης, Δένδρα στην ελληνική λαογραφία με ειδική αναφορά στην 
Κύπρο 1. Λευκωσία 1988», Κοινόν Κυπρίων 17-19 (1991), σ. 58. 

 
15. «Γ. Αβέρωφ, Τα δημοτικά τραγούδια και οι λαϊκοί χοροί της Κύπρου. 

Λευκωσία 1989», Κοινόν Κυπρίων 17-19 (1991), σ. 59. 
 

16. «Θ. Κυπρή, Υλικά δια την σύνταξιν ιστορικού λεξικού της κυπριακής 
διαλέκτου 3. Γλωσσάριον Ιωάννου Ερωτοκρίτου. Λευκωσία 1989», Κοινόν 
Κυπρίων 17-19 (1991), σ. 60. 

 
17. «Επετηρίδα Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου 31 (1990)», Κοινόν Κυπρίων 

17-19 (1991), σ. 60. 
 

18. «Κ. Χρυσάνθης, Δημώδης ιατρική της Κύπρου. Σύμμεικτα. Λευκωσία 1988», 
Κοινόν Κυπρίων 17-19 (1991), σ. 61. 

 
19. «Π. Παντελίδης, Ακανθού. Εκεί που σμίγουν θρύλοι και ιστορία. Λευκωσία 

1984», Κοινόν Κυπρίων 17-19 (1991), σ. 62. 
 

20. «Ν. Πασαγιώτης, Ανεβάσταγοι. Μύθοι και ιστορία από τη νότια Μεσσηνία. 
Αθήνα 1992», Το Χαρακοπιό 2 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1992), σ. 3. 

 
21. «Άγγ. Παπαδημητρίου - Θ. Βελέντζας, Τιθόρα Ι. Ιστορικές και αρχαιολογικές 

μελέτες. Αθήνα 1991», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 22 (1992), σ. 262-263. 
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22. «Β. Αυδίκος, Πρέβεζα 1945-1990. Όψεις της μεταβολής μιας επαρχιακής 
πόλης. Πρέβεζα 1991», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 22 (1992), σ. 263-265. 

 
23. «Λημνιακή Λιθογλυπτική. Επαρχείο Λήμνου 1985», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 

28 (1992), σ. 26. 
 

24. «Κ. Ι. Πτίνης, Σαμιακά. Σάμος 1992», Δημοκρατική Ενημέρωση Σάμου-
Ικαρίας 141 (12 Νοεμβρίου 1992), σ. 3. 

 
25. «Αλ. Σαββίδης - Στ. Λαμπάκης, Γενική βιβλιογραφία περί του βυζαντινού 

Πόντου και του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας. Αθήνα 
1991», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 29 (1992), σ. 57. 

 
Αναφορές: Byzantinoslavica 54 (1994), σ. 113.  
 

26. «Λαογραφική Κύπρος 42 (1992)», Κοινόν Κυπρίων 22 (1992), σ. 61-62. 
 

27. «Α. Ρουσουνίδης, Παραδοσιακές Μεταμφιέσεις και άλλα δρώμενα στην 
Κύπρο, Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 18 (1991), 35-79», 
Κοινόν Κυπρίων 22 (1992), σ. 62-63. 

 
28. «Κ. Γιαγκουλλής, Επίτομο ετυμολογικό και ερμηνευτικό λεξικό της 

κυπριακής διαλέκτου. Λευκωσία 1992», Κοινόν Κυπρίων 22 (1992), σ. 63. 
 

29. «Μ. Χριστοδούλου - Κ. Ιωαννίδης, Κυπριακά δημώδη άσματα 1. Λευκωσία 
1987», Κοινόν Κυπρίων 20-21 (1992), σ. 62-63. 

 
30. «Ελ. Σπαθάρη-Μπεγλίτη, Οι αγγειοπλάστες της Σίφνου. Αθήνα 1992», 

Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 30 (1993), σ. 27. 
 

31. «Αντ. Σοφός, Τα λαογραφικά της Κάσου. Παράρτημα: ο Άη-Γιώργης της 
Χαδιές. Αθήνα 1993», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 30 (1993), σ. 57. 

 
32. «Σαρ. Κρητικός, Τα πέτρινα πατητήρια της Σύμης. Σύμη 1992», 

Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 30 (1993), σ. 57. 
 

33. «Ν. Α. Δημητρίου, Συλλογή σχολικών τραγουδιών. Αθήνα 1992», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 30 (1993), σ. 57-58. 

 
34. «Γ. Βακράκης, Απάνω Αγόριανη ή Επτάλοφος. Αθήνα 1991», Θεσσαλικό 

Ημερολόγιο 23 (1993), σ. 261. 
 

35. «Ζάχος Ξηροτύρης, Τραγούδια της Ρούμελης. Αθήνα 1991», Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο 23 (1993), σ. 261. 

 
36. «Κ. Μπρούμας, Δημοτικά τραγούδια από τα γλέντια της Ποτιδάνειας. Αθήνα 

1991», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 23 (1993), σ. 261-262. 
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37. «Ευαγγ. Βερώνη-Καμμή, Παλιά μυκονιάτικα παραμύθια. Μύκονος 1992», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 31 (1993), σ. 43. 

 
38. «Κ. Κονταξής, Το θέμα της τρέλας και της κουταμάρας στην ελληνική λαϊκή 

παροιμία. Ιωάννινα 1992», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 31 (1993), σ. 43-44. 
 

39. «Αλ. Σαββίδης, Μελετήματα βυζαντινής προσωπογραφίας και τοπικής 
ιστορίας. Αθήνα 1992», Πνευματική Κύπρος 369 (1993), σ. 64-65. 

 
Αναφορές: Ν. Παναγιώτου, Οι βιβλιοκρισίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» 
τις χρονιές ΚΑ΄ - Ν΄ (1980/1981 – 2010). Λευκωσία 2010, σ. 50, 69. Ν. Παναγιώτου, «Βιβλιοκριτικές 
Πνευματικής Κύπρου της πρώτης πενηνταετίας», Πνευματική Κύπρος 427 (2011), σ. 83. 
 

40. «Γερ. Ρηγάτος, Η ιατρική στο λογοτεχνικό έργο του Κύπρου Χρυσάνθη. 
Λευκωσία 1992», Πνευματική Κύπρος 369 (1993), σ. 65. 

 
Αναφορές: Ν. Παναγιώτου, Οι βιβλιοκρισίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» 
τις χρονιές ΚΑ΄ - Ν΄ (1980/1981 – 2010). Λευκωσία 2010, σ. 49, 69. Ν. Παναγιώτου, «Βιβλιοκριτικές 
Πνευματικής Κύπρου της πρώτης πενηνταετίας», Πνευματική Κύπρος 427 (2011), σ. 83. 
 

41. «Ανδρ. Χατζηθωμάς. Πνευματική Κύπρος. Αφιερώματα (1960-1992). 
Λευκωσία 1992», Πνευματική Κύπρος 369 (1993), σ. 66. 

 
Αναφορές: Ν. Παναγιώτου, Οι βιβλιοκρισίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» 
τις χρονιές ΚΑ΄ - Ν΄ (1980/1981 – 2010). Λευκωσία 2010, σ. 59, 69. Ν. Παναγιώτου, «Βιβλιοκριτικές 
Πνευματικής Κύπρου της πρώτης πενηνταετίας», Πνευματική Κύπρος 427 (2011), σ. 83. 
 

42. «Johannes Koder, Ο κηπουρός και η καθημερινή κουζίνα στο Βυζάντιο. 
Αθήνα 1992», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 32 (1993), σ. 50. 

 
43. «Θ. Μουρράης-Βελλούδιος, Ευγονία και άλλα τινά. Αθήνα 1991», 

Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 32 (1993), σ. 50. 
 

44. «Ελ. Παπαδημητρίου, Εθνογραφικά Καρπασίας. Λευκωσία Κύπρου 1992», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 34 (1993), σ. 43. 

 
45. «Μίκης Κιτρομηλίδης, Κυπριακά δημοτικά τραγούδια. Αθήνα 1992», 

Πνευματική Κύπρος 370 (1993), σ. 116-117. 
 
Αναφορές: Ν. Παναγιώτου, Οι βιβλιοκρισίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» 
τις χρονιές ΚΑ΄ - Ν΄ (1980/1981 – 2010). Λευκωσία 2010, σ. 27, 69. Ν. Παναγιώτου, «Βιβλιοκριτικές 
Πνευματικής Κύπρου της πρώτης πενηνταετίας», Πνευματική Κύπρος 427 (2011), σ. 83. 
 

46. «Ανδρ. Ρουσουνίδης, Ποιμενικοί άγιοι της Κύπρου, Επετηρίς Κέντρου 
Επιστημονικών Ερευνών 19 (1992), σ. 585-615», Πνευματική Κύπρος 370 
(1993), σ. 117. 

 
Αναφορές: Ν. Παναγιώτου, Οι βιβλιοκρισίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» 
τις χρονιές ΚΑ΄ - Ν΄ (1980/1981 – 2010). Λευκωσία 2010, σ. 50, 69. Ν. Παναγιώτου, «Βιβλιοκριτικές 
Πνευματικής Κύπρου της πρώτης πενηνταετίας», Πνευματική Κύπρος 427 (2011), σ. 83. 
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47. «Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 26-27 (1981-1986), 
σσ. 759», Πνευματική Κύπρος 370 (1993), σ. 117-118. 

 
Αναφορές: Ν. Παναγιώτου, Οι βιβλιοκρισίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» 
τις χρονιές ΚΑ΄ - Ν΄ (1980/1981 – 2010). Λευκωσία 2010, σ. 70. Ν. Παναγιώτου, «Βιβλιοκριτικές 
Πνευματικής Κύπρου της πρώτης πενηνταετίας», Πνευματική Κύπρος 427 (2011), σ. 83. 
 

48. «Κ. Χρυσάνθης, Θρησκευτικός λόγος. Λευκωσία 1993», Πνευματική Κύπρος 
372 (1993), σ. 200. 

 
Αναφορές: Ν. Παναγιώτου, Οι βιβλιοκρισίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Πνευματική Κύπρος» 
τις χρονιές ΚΑ΄ - Ν΄ (1980/1981 – 2010). Λευκωσία 2010, σ. 65, 70. Ν. Παναγιώτου, «Βιβλιοκριτικές 
Πνευματικής Κύπρου της πρώτης πενηνταετίας», Πνευματική Κύπρος 427 (2011), σ. 83. 
 

49. «Μ. Γ. Μερακλής, Έντεχνος λαϊκός λόγος. Αθήνα 1993», Παρνασσός 35 
(1993), σ. 579-580. 

 
50. «Χρ. Χατζητάκη-Καψωμένου, Νεοελληνικά λαϊκά αινίγματα. Μορφολογική 

και λειτουργική ανάλυση. Θεσσαλονίκη 1990», Ρόπτρο 7 (1994), σ. 93-94. 
 

51. «Δ. Δαμιανού, Οι ηρωίδες των ελληνικών μαγικών παραμυθιών. Μια συμβολή 
στη μελέτη της λαϊκής αντίληψης για τη γυναικεία ομορφιά. Γιάννενα 1989», 
Ρόπτρο 7 (1994), σ. 94-95. 

 
52. «An. Ilieva, Frankish Morea (1205-1262). Socio-cultural interaction between 

the Franks and the local population. Athens 1991», Ρόπτρο 7 (1994), σ. 95-96. 
 

53. «Λαογραφική Κύπρος 42 (1992)», Λαογραφική Κύπρος 44 (1994), σ. 243-244. 
 

Αναφορές: Ν. Παναγιώτου, Ελλαδίτες λόγιοι και καλλιτέχνες σε κυπριακά περιοδικά. Λευκωσία 2004 
(διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), σ. 137. 
 

54. «Μιχ. Σκανδαλίδης, Το τοπωνυμικό της Χάλκης Δωδεκανήσου. Ρόδος 1982», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 36 (1994), σ. 25. 

 
55. «Αλ. Φλωράκης, Σχέδια τηνιακής μαρμαρογλυπτικής (19ος και 20ός αιώνας). 

Αθήνα 1993», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 36 (1994), σ. 66. 
 

56. «Vass. Nitsiakos, A Vlach pastoral community in Greece: The effects of its 
incorporation into the National Economy and Society. University of 
Cambridge 1985», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 25 (1994), σ. 273. 

 
57. «Σεβ. Χαβιάρα-Καραχάλιου, Η λαϊκή ιατρική της Χίου. Αθήνα 1993», Δελτίο 

Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών 13 (1994), σ. 72-73. 
 

58. «Ευ. Δενδρινού-Καρακώστα, Η λαϊκή κεντητική στην Αμοργό (από τα μέσα 
του 19ου αι. έως την περίοδο του Μεσοπολέμου). Ιωάννινα 1989», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 37 (1994), σ. 94. 
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59. «Δημ. Ράπτης, Το Καναλάκι της Πρέβεζας. Μεταβολές στην πολιτισμική 
συμπεριφορά των κατοίκων μιας ηπειρωτικής κοινότητας στην εικοσαετία 
1965-1985. Γιάννινα 1991», Ηπειρωτική Εστία 43: 483 (1994), σ. 40-41. 

 
60. «Ioannis Mertopolitan of Sidirokastrou, Church of Samos (Orthodoxy and 

Monasticism). Samos 1987», Σαμιακές Μελέτες 1 (1993-1994), σ. 357-358. 
 

61. «Heiliges Kloster des Wahren Kreuzes. Samos 1992», Σαμιακές Μελέτες 1 
(1993-1994), σ. 358. 

 
62. «Ιω. Κονδυλάκης, Ανέκδοτα λαογραφικά Κρήτης. Ηράκλειο 1987», Αμάλθεια 

98-99 (1994), σ. 76-77. 
 

63. «Μ. Μαυροειδής, Τα παράλληλα τραγούδια του γάμου. Κοινά και μη κοινά 
στοιχεία της μουσικής έκφρασης των ελληνικών τόπων 1-2. Αθήνα 1989», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 39 (1994), σ. 66. 

 
64. «Κ. Ι. Πτίνης, Θεμιστοκλής Σοφούλης, πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αθήνα 

1994», Σαμιακόν Βήμα 2951 (26 Σεπτεμβρίου 1994), σ. 3. 
 

65. «Κ. Φ. Γαρουφαλής, Λίγα απ’ όσα άκουσα κι απ’ όσα έζησα …2. Αθήνα 
1994», Σαμιακόν Βήμα 2952 (3 Οκτωβρίου 1994), σ. 4. 
 

Αναφορές: Δημ. Α. Δημόπουλος, «Καριώτικη βιβλιογραφία 2», Ικαριακά 112 (2015), σ. 331 αρ. 349. 
 

66. «Ομάδα Διεπιστημονικής Συνεργασίας, Η Ελληνική Κοινότητα. Πρακτικά 
επιστημονικής ημερίδας. Ιωάννινα 1992», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 26 (1994), 
σ. 276. 

 
67. «Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία 3. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα 1992», 

Εξώπολις 1 (1994), σ. 111-115. 
 

68. «Β. Γεραπετρίτης, Δοξαστικό στον τόπο που γεννήθηκα. Μενετές Καρπάθου. 
Αθήνα 1994», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 41 (1994), σ. 9. 

 
69. «Αρ. Δουλαβέρας, Η έμμετρη εκφορά του νεοελληνικού παροιμιακού λόγου. 

Αθήνα 1989», Παρνασσός 36 (1994), σ. 503-504. 
 

70. «Μηνάς Αλεξιάδης, Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Αθήνα 1990», 
Παρνασσός 36 (1994), σ. 504-505. 

 
71. «Ch. Stewart, Demons and the Devil. Princeton 1991», Παρνασσός 36 (1994), 

σ. 505-507. 
 

72. «S. Constantinidou-Partheniadou, A travelogue in Greece and a Folklore 
Calendar. Athine 1992», Παρνασσός 36 (1994), σ. 507-509. 

 
73. «Αρ. Βρέλλης, Η μουσική ορολογία στο νεοελληνικό παροιμιακό λόγο. 

Ιωάννινα 1992», Παρνασσός 36 (1994), σ. 509-510. 
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74. «Αρ. Βρέλλης, Λεξικό ελληνικών λαϊκών μουσικών όρων 1-2. Ιωάννινα 

1992», Παρνασσός 36 (1994), σ. 510-511. 
 

75. «Σπ. Βρεττός, Οι λαϊκοί ποιητές της Λευκάδας (1900-1985) ως κοινωνικό 
φαινόμενο. Αθήνα 1991», Παρνασσός 36 (1994), σ. 511. 

 
Αναφορές: Τρ. Ε. Σκλαβενίτης, «Επιλογή Βιβλιογραφίας της Λευκαδικής Λαογραφίας», Πρακτικά 
ΙΓ΄Συμποσίου «Ο λαϊκός πολιτισμός της Λευκάδας και ο Πανταζής Κοντομίχης. Αθήνα 2009, σ. 185 αρ. 
24. 
 

76. «C. Zarkias, Societé et espace dans l’ île de Skyros. Paris 1991», Αρχείον 
Ευβοϊκών Μελετών 30 (1992-1993), σ. 178-179. 

 
77. «Δ. Σταμέλος, Νεοελληνική λαϊκή τέχνη. Αθήνα χ. χρ.», Αιγαιοπελαγίτικα 

Θέματα 44 (1995), σ. 220. 
 

78. «P. S. Cassia - Const. Bada, The making of the Modern Greek Family. 
Cambridge University Press 1992», Θρακική Επετηρίδα 9 (1992-1994), σ. 449-
451. 

 
79. «Ευθ. Παπαταξιάρχης - Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Ανθρωπολογία και παρελθόν. 

Αθήνα 1993», Θρακική Επετηρίδα 9 (1992-1994), σ. 452-456. 
 

Αναφορές: Φ. Τσιμπιρίδου, «Η λαογραφία ως κληρονομιά στην κοινωνική και πολιτισμική 
ανθρωπολογία του ελλαδικού χώρου», στον τόμο Χρ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός 
παραδοσιακός πολιτισμός. Λαογραφία και ιστορία. Συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-
Νέστορος. Θεσσαλονίκη 2001, σ. 42 σημ. 15. 
 

80. «Αλ. Φλωράκης, Μαρμάρου τέχνη και τεχνική. Ο Ιω. Φιλιππότης και το 
εργαστήριό του. Αθήνα 1995», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 46 (1995), σ. 308. 

 
81. «Γ. Δ. Καραθανάσης, Οι σουματζήδες του χωριού οι μπεκροκανάτες. 

Σαμιώτικες ηθογραφίες. Σάμος 1995», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 46 (1995), σ. 
344. 

 
82. «Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής Δαμασκηνού, Η πνευματική 

δυναμική παρέμβασις της τοπικής Εκκλησίας εις τα προβλήματα της 
ακριτικής περιοχής της Ροδόπης. Μειονοτικό ζήτημα. Κομοτηνή 1996», Η 
Πατρίδα 4956 (6 Φεβρουαρίου 1996), σ. 6.  

 
83. «Μ. Νταλάκα, Ψαριανά παραδοσιακά τραγούδια. Άρτα 1995», 

Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 48 (1996), σ. 78. 
 

84. «Ξ. Αντωνιάδης, Σκυριανά Ανάλεκτα. Αθήνα 1995», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 
48 (1996), σ. 78. 

 
85. «Β. Σπανός, Ιστορία - προσωπογραφία της ΒΔ Θεσσαλίας το β΄ μισό του ΙΔ΄ 

αιώνα με βάση μοναστηριακά έγγραφα της περιοχής. Λάρισα 1995», 
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 28 (1995), σ. 284-285. 
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86. «π. Γ. Δρ. Χαραμαντάς, Η Χώρα της Καλύμνου μια φορά κι έναν καιρό. 

Αθήνα 1996», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 49 (1996), σ. 180. 
 

87. «Αντ. Σοφός, Τα λαογραφικά της Κάσου 4. Σύμμεικτα. Αθήνα 1996», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 50 (1996), σ. 253. 

 
88. «Ευάγγ. Λέκκος, Μοναστήρια της Σάμου. 1996», Σαμιακή 1628 (12 

Αυγούστου 1996), σ. 6. 
 

89. «Ν. Α. Δημητρίου, Λαογραφικά της Σάμου 1-7. Αθήνα 1983-1996», 
Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 53 (1996), σ. 457. 

 
90. «Ν. Α. Δημητρίου, Λαογραφικά της Σάμου 1-6. Αθήνα 1983-1993», Σαμιακές 

Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 524-526. 
 

91. «Ν. Λυμπέρης, Άμπελος Σάμου. Ιστορία - Λαογραφία. Αθήνα 1993», 
Σαμιακές Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 526-527. 

 
92. «Χρ. Χριστοδουλάκης, Δρακιώτικα αφηγήματα. Αθήνα 1986», Σαμιακές 

Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 527. 
 

93. «Μεν. Ζαφειρίου, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου. Αθήνα 1995», Σαμιακές 
Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 528-529. 

 
94. «Μ. Νικολαΐδης, Η ζωή στη Σάμο κατά την τελευταία φάση τςη Ηγεμονίας 

και μετά, 1900-1945. Αθήνα 1995», Σαμιακές Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 529. 
 

95. «Μηνάς Αλεξιάδης - Ντ. Μελάς, Ο εορτασμός της εκατονπεντηκονταετηρίδας 
(1845-1995) της εκκλησίας Μενετών Καρπάθου «Η Κοίμηση της Θεοτόκου». 
Αθήνα 1996», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 55 (1997), σ. 149. 

 
96. «Στ. Καραθανάσης, Σάμος. Στην τρισχιλιόχρονη ιστορία της άποψη σφαιρική. 

Σάμος 1997», Σαμιακόν Βήμα 3093 (21 Ιουλίου 1997), σ. 3. 
 

97. «Θ. Μπελίτσος, Αργύριος Μοσχίδης. Ο ιστορικός της Λήμνου και η εποχή 
του. Αθήνα 1996», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 56 (1997), σ. 238. 

 
98. «Μαν. Σέργης, Μια ανέκδοτη ρίμα του Ναξιώτη λαϊκού ποιητή Αντώνη 

Χουζούρη (λαογραφική μελέτη). Αθήνα 1996», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 57 
(1997), σ. 301. 

 
99. «Παν. Παρασκευαΐδης, Οι περιηγητές για τη Λέσβο. Μυτιλήνη 1996», 

Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 57 (1997), σ. 301. 
 

100. «Αντ. Τρούλλος, Σίφνος. Μαρμάρινοι δικέφαλοι και ξύλινοι 
λυχνοστάτες. Αθήνα 1996», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 57 (1997), σ. 312. 
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101. «Ιω. Θεοχαρίδης - St. Andreev, Τραγωδίας 1821 συνέχεια. Οθωμανική 
πηγή για την Κύπρο 1822-1832. Λευκωσία 1996», Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 
57 (1997), σ. 333. 

 
102. «Κ. Γκουντάρας, Η φορεσιά του Αλμυρού. Βόλος 1994», Παράδοση 

και Τέχνη 35 (1997), σ. 25. 
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195. «Κ. Κορρέ-Ζωγράφου, Χρυσικών έργα 1600-1900. Αθήνα 2002», 

Παρνασσός 44 (2002), σ. 479-480. 
 

196. «Θητεία. Τιμητική αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή. Αθήνα 
2002», Παρνασσός 44 (2002), σ. 480-482. 

 
197. «Ι. Μ. Χατζηφώτης, Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στην 

τουρκοκρατία. Αθήνα 2002», Παρνασσός 44 (2002), σ.483-485. 
 

198. «π. Δημ. Στρατής, Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός (1772-1851). 
Βιογραφία-εργογραφία. Άγιον Όρος 2002», Παρνασσός 44 (2002), σ. 485-486. 

 
199. «π. Δημ. Στρατής, Ο άγιος νεομάρτυρας Ιωάννης ο Θάσιος († 1652). 

Υμναγιολογική και ιστορική μελέτη. Αθήνα 2002», Παρνασσός 44 (2002), σ. 
486-487. 

 
200. «π. Δημ. Στρατής, Αγιορείτικα μετόχια στις Κυδωνιές (Αϊβαλί). 

Κατερίνη 2002», Παρνασσός 44 (2002), σ. 487. 
 

201. «Σεβ. Τρουμπέτα, Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους 
μουσουλμάνους της Θράκης. Αθήνα 2001», Εξώπολις 17 (2002-2003), σ. 118-
120. 
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202. «Άγγ. Δευτεραίος, Το ψωμί στα έθιμα των Ελλήνων. Αθήνα 2000», 

Εξώπολις 17 (2002-2003), σ. 121-123. 
 

203. «Αλ. Φλωράκης, Κάποτε στην Τήνο. Παλίμψηστα λαογραφικά. Αθήνα 
2002», Ενδοχώρα 85 (2003), σ. 120-122. 

 
204. «Δ. Ρουσουνέλος, Τα χοιροσφάγια στη Μύκονο. Αθήναι 2002», 

Ενδοχώρα 85 (2003), σ. 122-123. 
 

205. «Ν. Βαλεοντής, Στη φούχτα της αγάπης χωράει η Ανατολή. Σάμος 
2002», Σαμιακός Τύπος 191 (15 Σεπτεμβρίου 2003), σ. 8. 

 
206. «Δημ. Χαλατσάς (επιμ.), Ληστρικά τραγούδια. Αθήνα 2000», 

Λαογραφία 39 (1998-2003), σ. 599-601. 
 

207. «Γ. Βενετούλιας, Παραμύθια της Κύθνου. Κύθνος 2001», Ενδοχώρα 
86 (2003), σ. 146. 

 
208. «Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, Οι Ρομά στην Ελλάδα. Αθήνα 2002», 

Ενδοχώρα 86 (2003), σ. 146-148. 
 

209. «Ν. Νόου, Τα παιχνίδια της γειτονιάς μας. Αθήνα 2001», Σαμιακές 
Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 479-480. 

 
210. «Μυτιληνιοί Σάμου. Τούτος ο τόπος είναι ένας μύθος. Αθήνα 2002», 

Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 480-481. 
 

211. «Γ. Ν. Κουρέρης, Ηγεμονική Σάμος (1834-1912). Σάμος 2002», 
Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 481-482. 

 
212. «Απόπλους. Σαμιακών Γραμμάτων και τεχνών περιήγηση 25 (2002)», 

Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 482-483. 
 

213. «Μεθόριος. Τριμηνιαία Επιθεώρηση 5 (2002)», Σαμιακές Μελέτες 6 
(2003-2004), σ. 483. 

 
214. «Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας, Μοναστήρια της Σάμου. Αθήνα 

2002», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 484-485. 
 

215. «Πλ. Κρικρής, Τα μετόχια της Πάτμου. Αθήνα 2000», Σαμιακές 
Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 485-488. 

 
216. «Σ. Λαΐου, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο. Θεσσαλονίκη 

2002», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 488. 
 

217. «H. Kienast, Der Turm des Sarakini auf Samos, Archäologischer 
Anzeiger (2001), 525-557», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 489. 
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218. «Αδελφότητα Σαμίων Αθηνών, Πρακτικά Συμποσίου Η Σάμος στα 
νεότερα χρόνια (17ος - 20ός αιώνας). Αθήνα 2002», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-
2004), σ. 489-490. 

 
219. «Αλκ. Δημητρίου, Ευρετήριο και συμπλήρωνα στα Λαογραφικά της 

Σάμου του Ν. Δημητρίου. Αθήνα 2002», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 
496. 

 
220. «Κ. Τσάκος, Σάμος. Ιστορικός και αρχαιολογικός οδηγός. Αθήνα 

2002», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 496-497. 
 

221. «Β. Δημητριάδης, Το Τηγάνι της Σάμου 1940-1955. Σάμος 2003», 
Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 497-498. 

 
222. «Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας. Αθήνα 2003», Σαμιακές Μελέτες 6 

(2003-2004), σ. 499. 
 

223. «Χρ. Αρβανίτης, Οι επιπτώσεις της οικολογικής κρίσης στο ανθρώπινο 
πρόσωπο. Αθήνα 2002», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 499-501. 

 
224. «Γ. Ταμβακλής, Οδοιπορικό στη Μέση Ανατολή, 1941-1945. Αθήνα 

2003», Σαμιακές Μελέτες 6 (2003-2004), σ. 501-502. 
 

225. «Αντ. Παπαλάς, Αρχαία Ικαρία. Ικαρία 2002», Σαμιακές Μελέτες 6 
(2003-2004), σ. 502-503. 

 
226. «Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Καρπαθιακή λαογραφία. Αθήνα 2001», 

Εξώπολις 18 (2003), σ. 147-149. 
 

227. «Δημ. Στεργίου, Τα βλάχικα έθιμα της Παλαιομάνινας με 
αρχαιοελληνικές ρίζες. Αθήνα 2001», Εξώπολις 18 (2003), σ. 150-152. 

 
228. «Τ. Κελεσίδης, Ιδού η Ροδόπη μας. Κομοτηνή 2003», Ενδοχώρα 88 

(2003), σ. 142-145. 
 

229. «Αγγ. Γιαννακίδου, Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Αλεξανδρούπολη 
2003», Περί Θράκης 3 (2003), σ. 317-318. 

 
230. «Μ. Γ. Μερακλής, Η συνηγορία της λαογραφίας. Αθήνα 2004», 

Ενδοχώρα 91 (2004), σ. 121-122. 
 

231. «Γ. Βενετούλιας, Τα κεραμικά της Κύθνου. Αθήνα 2004», Ενδοχώρα 
91 (2004), σ. 122-124. 

 
232. «Γ. Παπάζογλου, Η άλωση της Βασιλεύουσας από τις πηγές 1. 

Κείμενο – σχόλια - πίνακες. Κομοτηνή 2004», Παρνασσός 46 (2004), σ. 486-
487. 
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233. «Ν. Παπαδημητρίου-Δούκας, Το δίκαιο των ιερών χώρων Πάτμου και 
Μετεώρων. Αθήνα-Κομοτηνή 2004», Παρνασσός 46 (2004), σ. 488-490. 

 
234. «Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Αθήνα 2004», Ενδοχώρα 92 

(2004-2005), σ. 136-138. 
 

235. «Αλί Ρόγγο, Πομάκικα δημοτικά τραγούδια της Θράκης 1. Ξάνθη 
2002», Περί Θράκης 4 (2004), σ. 292-294. 

 
236. «Αντίπας-Παύλος Νικηταράς, Πατριαρχική εξαρχία και Ιερά Μονή 

Πάτμου. Κατερίνη 2005», Το Βήμα της Κω (27 Αυγούστου 2005), σ. 3 [= 
Aegean Times. Η πρώτη Ηλεκτρονική Εφημερίδα στο Αιγαίο, καταχώρηση 29-
8-2005]. 

 
237. «Ασ. Κολλάρα-Βασιλείου, Γλυκιά Ανατολή. Σάμος 2005», Απόπλους 

35-36 (2006), σ. 477-478. 
 

238. «Σαμίων Γεύσεις. Αθήνα 2005», Απόπλους 35-36 (2006), σ. 485. 
 

239. «Ραχμή Μεχμεταλή - Νίκος Κόκκας, Βασικό Πομακο-Ελληνικό και 
Ελληνο-Πομακικό Λεξιλόγιο. Ξάνθη 2003», Εξώπολις 20 (2006), σ. 188-189. 

 
240. «Ν. Κόκκας, Uchem so Pomatsko. Μαθήματα πομακικής γλώσσας 1-3. 

Ξάνθη 2004», Εξώπολις 20 (2006), σ. 190-193. 
 

241. «Μ. Γκιόλιας, Παραδοσιακό δίκαιο και οικονομία του τσελιγκάτου. 
Αθήνα 2004», Εξώπολις 20 (2006), σ. 194-196. 

 
242. «Στ. Παπαδόπουλος, Ανθρωπολογικά-Μουσειολογικά. Μικρά 

Μελετήματα. Αθήνα 2003», Εξώπολις 20 (2006), σ. 197-199.  
 

243. «Ιερομόναχος Νικηφόρος Μικραγιαννανίτης, Το Άγιον Όρος. Άγιον 
Όρος 2003», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 89. 
 

244. «Ιερομόναχος Νικηφόρος Μικραγιαννανίτης, Άθως, Όρος το Άγιον. 
Σημειώσεις σε θέματα αγιορείτικης ιστορίας. Άγιον Όρος 1999», 
Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 89. 
 

245. «Αθ. Αγγελόπουλος, Εκκλησιαστική Ιστορία. Η Εκκλησία 
Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2000», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 89. 
 

246. «Ιω. Κονιδάρης, Νομική θεωρία και πράξη για τους Μάρτυρες του 
Ιεχωβά. Αθήνα-Κομοτηνή 2005 (δ΄ έκδ.)», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 89. 
 

247. «Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη - Βασίλειος Χάλης. Η επανάσταση του 
1821 στην Κρήτη. (Αθήνα) 2003», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 89. 
 

248. «Αρχιμ. Ιάκωβος Μπιζαούρτης, Εν αγρυπνίαις Α΄. Αθήναι 2004», 
Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 89-90. 



 945 

 
249. «Πρωτ. Δημητρίου Τζούμα, Μαρτυρίες και εμπειρίες πίστεως από τον 

χώρο της Δικαιοσύνης. Αθήναι 2005», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 90. 
 

250. «Πρωτ. Ιω. Χαλκίτης, Η χρήσις της Καινής Διαθήκης εις τας 
επιστολάς του αγίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτου. Θεσσαλονίκη 2002», 
Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 90. 
 

251. «Αρχιμ. Χρυσοστόμου Ι. Παπαδάκη, Εκκλησιαστική και κοινωνική 
αγωνία. Αθήνα 2005», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 90. 
 

252. «Βασίλ. Γιούλτσης, Η ‘άλλη’ θέαση του κοινωνικού. Θεσσαλονίκη 
2005», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 90. 
 

253. «Αρχιμ. Χρυσοστόμου Ι. Παπαδάκη, Ο άγιος Ιωάσαφ. Βίος – 
ακολουθίαι (Αυγούστου ΚΣΤ΄) και ιστορικά ενορίας αγίου Θωμά. (Αθήνα) 
χ.χρ.», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 90. 
 

254. «Βασίλ. Σταυρίδης, Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Δ΄ ο 
Μεταξάκης (1921-1923). Μία σύντομος βιογραφία και βιβλιογραφία, 
Χαριστήριος τόμος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Τιμοθέου. 
Ηράκλειον 2001, 551-562», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 90. 
 

255. «Βασίλ. Σταυρίδης, Η Ιερά Μονή Βαλουκλή, Κληρονομία 19: 1-2 
(1987), 219-224», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 90. 
 

256. «Βασίλ. Σταυρίδης, Η ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά 
τον ΙΖ΄ και ΙΗ΄ αιώνα: Σύγχρονοι Πολίται συγγραφείς και ασχοληθέντες με 
την πατριαρχικήν ιστορίαν, Κληρονομία 30: 1-2 (1998), 219-260», 
Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 90. 
 

257. «Βασίλ. Σταυρίδης, Μάξιμος Α, Ραπανέλλης Μητροπολίτης 
Σταυρουπόλεως (1919-1991), Κληρονομία 23: 1-2 (1991), 323-338», 
Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 90. 
 

258. «Βασίλ. Σταυρίδης, Ορθόδοξος θεολογική εκπάιδευσις δια την ζωήν 
και μαρτυρίαν της Εκκλησίας. Αθήναι 1980», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 90-
91. 
 

259. «Βασίλ. Σταυρίδης, Το Οικουμενικόν Ινστιτούτον του Μποσσαί, 
Θεολογία 54: 4 (1983), 926-931», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 91. 
 

260. «Βασίλ. Σταυρίδης, Χρυσόστομος Σ, Κωνσταντινίδης Μητροπολίτης 
Μύρων (1921 - ), Ορθόδοξες κατόψεις 1. Θεολογία. Κατερίνη χ. χρ., 5-23», 
Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 91. 
 

261. «Βασίλ. Σταυρίδης, Ο Ιερός Φώτιος και η Ιερά Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου ‘Μνήμη αγίων Γρηγορίου του 
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Θεολόγου και Μεγάλου Φωτίου, αρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως’. 
Θεσσαλονίκη 1994, 461-474», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 91. 
 

262. «Βασίλ. Σταυρίδης, Η Θεολογική Σχολή (το Θεολογικόν Κολλέγιον) 
του αποστόλου Ανδρέου, Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ποιμαντικής και 
Κοινωνικής Θεολογίας 4 (1995), 23-35», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 91. 
 

263. «Βασίλ. Σταυρίδης, Η Εκκλησία Δωδεκανήσου και η Ιερά Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης, Γρηγόριος ο Παλαμάς 761 (1996), 7-40», Παμμακάριστος 
9 (2006), σ. 91. 
 

264. «V. Istavridis, Orthodox Theological Education past and present. The 
Ecumenical Patriarchate, Κληρονομία 27: 1-2 (1995), 281-301», 
Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 91. 
 

265. «Βασίλ. Σταυρίδης, Η Εκκλησία Κρήτης και η Ιερά Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης, Γρηγόριος ο Παλαμάς 765 (1996), 983-1012», Παμμακάριστος 9 
(2006), σ. 91. 
 

266. «M. Chatzidakis – Io. Bitha, Corpus of the Byzantine Wall - Paintings 
of Greece. The island of Kythera. Athens 2003», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 
91. 
 

267. «Γ. Βελένης, Μεσοβυζαντινή ναοδομία στη Θεσσαλονίκη. Αθήνα 
2003», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 91. 
 

268. «Μηνολόγιον του Αυτοκράτορος Βασιλείου του Β΄ (Vaticanus 
Greacus 1613). Αθήνα 2005», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 91. 
 

269. «Δανιήλ Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού, Το μέγα 
της ευσεβείας μυστήριον. Η εναθρώπησις του Θεού Λόγου. Καισαριανή 
2006», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 91. 
 

270. «Τ. Αθ. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή 1-2. 
Αθήναι 2004 (β΄ έκδ.) », Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 91-92. 
 

271. «Νομοκανονικά 4: 1», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 92. 
 

272. «Νομοκανονικά 4: 2», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 92. 
 

273. «Αθ. Αγγελόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου 
Χριστιανική Μακεδονία: Ο εθνομάρτυς Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωσήφ 
(† 1821, Κωνσταντινούπολις). Θεσσαλονίκη 2002», Παμμακάριστος 9 (2006), 
σ. 92. 
 

274. «Δ. Νάτσιος – Βαρβ. Νάτσιου, Ο Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου Λαμίας. Λαμία 2003», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 92. 
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275. «Εισηγήσεις σεμιναρίου ‘Τα θρησκευτικά ως μάθημα ταυτότητας και 
πολιτισμού’. Αθήνα 2005», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 92-93. 
 

276. «Αθ. Αγγελόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίων Χριστιανική 
Μακεδονία. Πελαγονία – Μια άλλη Ελλάδα. Αχρίδα. Θεσσαλονίκη 2004», 
Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 93-94. 
 

277. «Ο Όσιος Γρηγόριος 2: 30», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 94. 
 

278. «Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου, Μαρτυρία 29: 224», 
Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 94. 
 

279. «Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου, Μαρτυρία. Αφιέρωμα 
για τα 30 χρόνια αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Ειρηναίου (1975-2005)», Παμμακάριστος 9 
(2006), σ. 94. 
 

280. «Ελληνορθόδοξος Βυζαντινός Πολιτισμός 6: 4 – 7: 3», Παμμακάριστος 
9 (2006), σ. 94-95. 
 

281. «Παύλειος Λόγος 55», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 95. 
 

282. «Άγιος Νικόλαος των Μύρων 3: 7», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 95. 
 

283. «Απόστολος Τίτος 3: 2», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 95-96. 
 

284. «Λόγος Πίστεως και Μαρτυρίας 9: 6», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 96. 
 

285. «Πάνταινος 97: 4, 5», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 96. 
 

286. «Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του περιοδικού συγγράμματος ‘Ύδωρ 
εκ Πέτρας’. Βιβλιοπαρουσίαση. Περιοδική έκδοση Κέντρου Μελέτης 
Ορθοδόξου Πολιτισμού. Επετειακός τόμος 1978-1998», Παμμακάριστος 9 
(2006), σ. 96. 
 

287. «Διάλογοι Καταλλαγής 77», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 96. 
 

288. «Εκκλησιαστική Παρέμβαση 10: 113, 115», Παμμακάριστος 9 (2006), 
σ. 96-97. 
 

289. «Εκκλησιαστικός Φάρος 86», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 97. 
 

290. «Ανάλεκτα του Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής 
Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας 5», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 97. 
 

291. «Επίσκεψις 36: 648, 650, 651», Παμμακάριστος 9 (2006), σ. 97-98. 
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292. «Μ. Γ. Σέργης, Ακληρήματα. Οι αλληλοσατιρισμοί ως όψεις της 
ετερότητας στην αρχαία και τη νεότερη Ελλάδα. Αθήνα 2005», Παριανά 27: 
102 (2006), σ. 390-391. 

 
293. «Ernst Hartig - Klaus Meyer, Das Kloster der Grossen Gottesmutter auf 

der Insel Samos. Rödermark 2004», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 828-
829. 

 
294. «Καλοκαιρινές Σαμιακές Συναντήσεις Α΄-Β΄. Αθήνα 2004», Σαμιακές 

Μελέτες 7 (2006-2007), σ. 829-831. 
 

295. «Ν. Δ. Πάσσας, Το Ευπαλίνειο Όρυγμα της Σάμου. Ιστορικός και 
αρχαιολογικός οδηγός. Αθήνα 2005», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 
831. 

 
296. «Αθηνά Θάνου-Κάιλα, Ποιήματα 1984-2004. Αθήνα 2005», Σαμιακές 

Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 831-832. 
 

297. «Herman J. Kienast, Το Υδραγωγείο του Ευπαλίνου στη Σάμο. Αθήνα 
2004», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 832. 

 
298. «Σύλλογος Καστανιωτών Σάμου, Καλύβια στις πλαγιές του Κέρκη. 

Λόγος και εικόνα. Αθήνα 2004», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 832-
833. 

 
299. «Κ. Καραθανάσης, Αναφορές στη Σάμο (1962-1982). Αθήνα 2003», 

Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 833-834. 
 

300. «Αθ. Ηλίας, Τα μετόχια του Παναγίου Τάφου και της μονής Σινά στην 
Ελλάδα (1820-1888). Αθήνα 2003», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 835-
837. 

 
301. «Κοντακέϊκα Σάμου. Απ’ το χθες στο σήμερα. Σάμος 2003», Σαμιακές 

Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 837-838. 
 

302. «Ν. Τσαγκάς, Η νήσος Ικαρία στους Ευρωπαίους περιηγητές. Αθήνα 
2003», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 839. 

 
303. «Κ. Καραθανάσης, Στον Αργαλειό τ’ ανέμου. Αθήνα 2003»,  Σαμιακές 

Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 839-840. 
 

304. «Ίρις Νικολαΐδου, Παραμύθια από τη Σάμο / Folktales from Samos. 
Σάμος 2003», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 840-841. 

 
305. «Δ. Ρήνας, Μαραθοκαμπίτικα. Λαογραφικοί απόηχοι 1. Αθήνα 2003», 

Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 842. 
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306. «Πρακτικά Συνεδρίου ‘Ο Τύπος στη Σάμο. Αναπαραστάσεις της 
τοπικής κοινωνίας, 19ος-20ός αιώνας’. Αθήνα 2003», Σαμιακές Μελέτες 7 
(2005-2006), σ. 842-844. 

 
307. «Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας, Ακολουθία της τελετής του 

θείου Νιπτήρος (σαμιακόν τυπικόν). Ερμούπολη Σύρου 2004», Σαμιακές 
Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 844-845. 

 
308. «Ν. Τσαγκά - Κυρ. Λιγνού, Η εν Ικαρία Ιταλική Κατοχή (1941-1943). 

Αθήνα 2004», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 845. 
 

309. «Χρ. Ελ. Αρβανίτης, Προλεγόμενα ηθικής οικο-θεολογίας στον άγιο 
Φραγκίσκο της Ασσίζης. Θεσσαλονίκη 2003», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-
2006), σ. 845-846. 

 
310. «Λ. Βασιλειάδη-Θωΐδη - Δημ. Θωΐδης, Μανόλης Σαρρής, ο 

παιδαγωγός και ο άνθρωπος. Θεσσαλονίκη 2000», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-
2006), σ. 846-847. 

 
311. «Κούλα Καραμηνά-Πόθου, Ιστορίες και παραμύθια του παππού 

Γαληνού. Αθήνα 2003», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 847. 
 

312. «Παρ. Ν. Βουδούρη, Κονταίϊκα Σάμου (το χωριό μας). Αθήνα 2003», 
Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 848-849. 

 
313. «Κίνηση Περιβάλλοντος και Οικολογίας Ν. Σάμου, Οι Υδροβιότοποι 

της Σάμου. Σάμος 2004», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 849-850. 
 

314. «Ν. Νόου, Τα παιδιά της θύελλας. Λογοτεχνικό χρονικό της Κατοχής 
και της Αντίστασης στη Σάμο 1941-1945. Δεύτερη έκδοση. Αθήνα 2004», 
Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 850-851. 

 
315. «Δ. Ρήνας, Από το χθές στο αύριο…Χρονογραφήματα. Λαογραφικοί 

απόηχοι από τη λαϊκή παράδοση και ζωή της Σάμου, της Ικαρίας και των 
Φούρνων Κορσεών. Αθήνα 2004», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 851-
853. 

 
316. «Ζαχ. Ραπτόπουλος, Ακολουθία του αγίου ιερομάρτυρος Ερμογένους. 

Έκδοσις τρίτη. Λευκωσία 2001», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 853-
854. 

 
317. «Β. Δημητριάδης - Β. Τσακαλωφάς, Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη 

Σάμο. Έρευνα. Σάμος 2004», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 854. 
 

318. «Β. Δημητριάδης - Γ. Μακρής - Δ. Παπαγεωργίου, Η ορθογραφία και 
τα μαθηματικά στην Α΄ Δημοτικού. Έρευνα. Σάμος 2002», Σαμιακές Μελέτες 
7 (2005-2006), σ. 854-855. 
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319. «Στ. Βαλσάμος, Οι τρεις κύκλοι της κόλασης. Τάγματα Σκαπανέων. 
Μακρόνησος. Επίλεκτο τάγμα αξιωματικών – ΕΤΑΞ 1946-1954. Αθήνα 
2004», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 855. 

 
320. «Θ. Ζαΐμη, Ο Ιπποκράτης Ζαΐμης και η εποχή του 1. Σάμος 2004», 

Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 855-856. 
 

321. «Δ. Ρήνας, Λαογραφικοί απόηχοι Σάμου-Ικαρίας και Φούρνων 
Κορσεών 3. Αθήνα 2004», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 857. 

 
322.  «46 Σαμιώτες πεζογράφοι. Ταξίδια … στον κόσμο, τη μνήμη και τη 

φαντασία. Αθήνα 2004», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 857-858. 
 

323. «Αλ. Σεβαστάκης, Ιστορικά Ανάλεκτα. Αθήνα 2005», Σαμιακές 
Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 858-860. 

 
324. «Γ. Κ. Αγγελινάρας, Ανθολογία Λειτουργικών. Εν Σάμω 2005», 

Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 860-861. 
 

325. «Α. Βουγιούκας, Ανθολόγιο Αισώπου (Ο Αίσωπος στα νεοελληνικά: 
μέσα από μεταφράσεις, παραμύθια και στιχουργήματα). Σάμος 2003», 
Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 861-862. 

 
326. «Κ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Κονεμένος Βέης, Ηγεμών Σάμου 1849-

1854. Ένας επιφανής Πρεβεζάνος. Αθήνα 2005», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-
2006), σ. 862-863. 

 
327. «Γ. Κυριακού, Από τη ζωή ενός αγωνιστή 2: 1943-1993. Αθήνα 2005», 

Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 863. 
 

328. «Δ. Δαμιανού, Λαϊκές αφηγήσεις. Μύθοι και παραμύθια των 
Κυθήρων. Φαντασιακή δημιουργία και πραγματικότητα. Αθήνα 2005», 
Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 863-864. 

 
329. «Ευρ. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Πολιτιστικά και μουσειολογικά 

σύμμεικτα. Αθήνα 2005», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 864-866. 
 

330. «Μ. Γ. Σέργης, Ο καθηγητής Δ. Β. Οικονομίδης και οι 
ελληνορουμανικές σπουδές (βιβλιογραφικός οδηγός). Αθήνα 2003», Σαμιακές 
Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 866-867. 

 
331. «π. Δημ. Στρατής, Ελληνικά έγγραφα του Ειρηνουπόλεως και 

Βατοπαιδίου Γρηγορίου (1761-1846) από το αρχείο της μονής Βατοπαιδίου. 
Άγιον Όρος 2003», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 867-868. 

 
332. «Α΄ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών (20-24 Σεπτεμβρίου 

2000). Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα 1-5. Κύθηρα 2003», Σαμιακές 
Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 868-870. 
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333. «Γ. Βενετούλιας, Τα κεραμικά της Κύθνου. Αθήνα 2004», Σαμιακές 
Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 870-872. 

 
334. «Βασ. Νιτσιάκος, Χτίζοντας το χώρο και το χρόνο. Αθήνα 2003», 

Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 872-873. 
 

335. «Βασ. Νιτσιάκος, Μαρτυρίες Αλβανών Μεταναστών. Αθήνα 2003», 
Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 872-873. 

 
336. «Χρ. Βεϊκου (επιμ.), Λαογραφία και Ιστορία. Αθήνα 2003», Σαμιακές 

Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 874-875. 
 

337. «Γ. Βενετούλιας, Λαϊκά παραμύθια των Κυκλάδων. Αθήνα 2003», 
Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 875-876. 

 
338. «Άννα Λυδάκη, Ίσκιοι κι αλαφροΐσκιωτοι. Λαϊκός λόγος και 

πολιτισμικές σημασίες. Αθήνα 2003», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 
876-877. 

 
339. «Παταπίου μοναχού Αγιορείτου, Χαρίτων ο Πνευματικός (1836-1906). 

Βίος και έργα. Θεσσαλονίκη 2003», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 877-
878. 

 
340. «Αντ. Σοφός, Ο Άη Μάμας στ’ Αποκράνι. Αθήνα 2003», Σαμιακές 

Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 878-879. 
 

341. «Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, Τήνος Εώα και Εσπερία. Πάνω Μέρη 
Τήνου. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης. Αθήνα 1999», Σαμιακές 
Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 879-880. 

 
342. «Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, Τήνος. Κάτω Μέρη. Πρακτικά 

Επιστημονικής Συνάντησης. Αθήνα 2001», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), 
σ. 880-881. 

 
343. «Ο Παμβαλκάνιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και η Δυτική 

Μακεδονία. Πρακτικά Ημερίδας. Κοζάνη 2002», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-
2006), σ. 881-882. 

 
344. «Πρακτικά Β΄ Διαβαλκανικού Συνεδρίου: Οι πνευματικές σχέσεις του 

Ελληνισμού με τους Βαλκανικούς λαούς. Κομοτηνή 2002», Σαμιακές Μελέτες 
7 (2005-2006), σ. 882-883. 

 
345. «Άννα Αγγελοπούλου - Μαρ. Καπλάνογλου - Εμμ. Κατρινάκη, 

Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών Γ. Α. Μέγα – Επεξεργασία 
παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ 500-559. Αθήνα 2004», Σαμιακές 
Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 883-885. 

 
346. «Τήνος. Τα Έξω Μέρη. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης. Αθήνα 

2002», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 885-886. 
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347. «Τήνος. Η Χώρα. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης. Τήνος 2002», 

Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 886-887. 
 

348. «Θεοδ. Κυπριανού, Από τη χλωρίδα της Κύπρου. Μύθος-παράδοση-
χρήσεις και θεραπευτικές ιδιότητες. Λευκωσία 2002», Σαμιακές Μελέτες 7 
(2005-2006), σ. 887-888. 

 
349. «Θεμέλιος. Τιμητικός τόμος Γεωργίου Ν. Δημητροκάλλη. Κομοτηνή 

2003», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 888-889. 
 

350. «Παν. Δ. Μιχαηλάρης, Η πραγματεία του Χρυσάνθου Ιεροσολύμων 
Περί αφορισμού. Αθήνα 2002», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 889-890. 

 
351. «Βασ. Τζανακάρης, Τα παλληκάρια τα καλά σύντροφοι τα σκοτώνουν. 

Αθήνα 2002», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 890-892. 
 

352. «Κατ. Κορρέ-Ζωγράφου, Άνθρωποι και παραδοσιακά επαγγέλματα 
στο Αιγαίο 2. Αθήνα 2004», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 896-898. 

 
353. «Μαρ. Καπλάνογλου, Κόκκινη κλωστή δεμένη. Λαϊκά παραμύθια και 

αφηγητές του Αιγαίου. Αθήνα 2004», Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 
898-900. 

 
354. «Γ. Κ. Παπάζογλου, Βυζαντινή βιβλιολογία ή εγχειρίδιον 

παλαιογραφίας και κωδικολογίας 1-2. Κομοτηνή 2001», Παρνασσός 47 
(2005), σ. 343-435. 

 
355. «Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 

2003», Παρνασσός 47 (2005), σ. 435-436. 
 

356. «Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Κάρπαθος και Λαογραφία. Β΄ Διεθνές 
Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2001). 
Πρακτικά. Αθήνα 2003», Παρνασσός 47 (2005), σ. 436-438. 

 
357. «Βασίλης Νιτσιάκος, Χτίζοντας το χώρο και το χρόνο. Αθήνα 2003», 

Παρνασσός 47 (2005), σ. 438-439. 
 

358. «Αντίπας-Παύλος Νικηταράς, Καθηγούμενος και Πατριαρχικός 
Έξαρχος Πάτμου, Πατριαρχική εξαρχία και Ιερά Μονή Πάτμου. Κατερίνη 
2005», Παρνασσός 47 (2005), σ. 439-441. 

 
359. «Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου, Η καθημερινή ζωή των Νεοελλήνων 

(1700-1950). Αθήνα 2005», Παρνασσός 47 (2005), σ. 441-442. 
 

360. «Γ. Κ. Παπάζογλου, Ταφικά μνημεία της Πόλης: Α΄. Σισλί – Έμποροι 
και Τραπεζίτες. Κομοτηνή 2005», Παρνασσός 47 (2005), σ. 442-443. 
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361. «Από-Φωνής. Επιστημονική Επετηρίς του Εργαστηρίου 
Παλαιογραφίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 2 (2002-2004). 
Κομοτηνή 2005», Παρνασσός 47 (2005), σ. 443-444. 

 
362. «Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία. Συναγωγή 

Μελετών. Αθήνα 2006», Ναξιακό Παρόν 40-41 (Ιούνιος-Ιούλιος 2006), σ. 7. 
 

363. «Γ. Αγαθός, Με αρετή και τόλμη. Αθήνα 2005», Μεθόριος 22 (2006), 
σ. 93-94. 

 
364. «Σταμάτης Βαλσάμος, Πλάϊ στους πατριώτες. Μυθ-ιστορική 

μονογραφία. Αθήνα 2006», Μεθόριος 23 (2007), σ. 87-89. 
 

365. «Στ. Ν. Κεκρίδης, Μονές και προσκυνήματα της Ανατολικής 
Μακεδονίας. Αθήνα 2007», Ταχυδρόμος 19594 (18 Μαΐου 2007), σ. 3, 14. 

 
366. «Κ. Κορρέ-Ζωγράφου, Τα κεραμεικά Ιζνίκ της μονής Παναχράντου 

Άνδρου. Αθήνα 2004», Δωδεκανησιακόν Αρχείον 8 (2007), σ. 334-335. 
 

Αναφορές: Φ. Ν. Νικητόπουλος, «Το ‘Δωδεκανησιακόν Αρχείον’ ως περιοδική έκδοση της 
Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας», Δωδεκανησιακόν Αρχείον 9 (2016), σ. 251. 
 

367. «Κ. Κορρέ-Ζωγράφου – Ευδ. Ολυμπίτου, Άνθρωποι και παραδοσιακά 
επαγγέλματα στο Αιγαίο 1. Αθήνα 2003 και Κ. Κορρέ-Ζωγράφου, Άνθρωποι 
και παραδοσιακά επαγγέλματα στο Αιγαίο 2. Αθήνα 2004», Δωδεκανησιακόν 
Αρχείον 8 (2007), σ. 335-337. 
 

Αναφορές: Φ. Ν. Νικητόπουλος, «Το ‘Δωδεκανησιακόν Αρχείον’ ως περιοδική έκδοση της 
Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας», Δωδεκανησιακόν Αρχείον 9 (2016), σ. 255. 
 

368.  «Μαν. Γ. Σέργης, Μονές των Κυκλάδων 1. Σύρος, Πάρος, Νάξος, 
Αμοργός. Αθήνα 2007», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (16 Ιουλίου 2007). 

 
369. «Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Ημερολόγιον - Λεύκωμα βστ΄- 2006», 

Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 111. 
 

370. «Ιερομ. Χρυσοστόμου, Ωσεί θρόμβοι αίματος. Περί ποίησης και 
ποιητική συλλογή γ΄. Αθήνα 2007», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 111. 
 

371. «Δρος Αθανασίου Παπά, Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων, 
Περί του ιερού ναού της Θεοτόκου Σταυροδρομίου και της διακοσμήσεώς 
του. Αθήνα 2006», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 111. 
 

372. «Δρος Αθανασίου Παπά, Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων, 
Ρινήματα θεολογικά, τεχνοκριτικά, ιστορικά και άλλα τινά από το Βόσπορο 2. 
Θεσσαλονίκη 2006», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 111. 
 

373. «Αρχιμ. Ιγνάτιος Θεμ. Χατζηνικολάου, Το χρυσό κλειδί. Χανιά 2006», 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 111. 
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374. «Παν. Σ. Μαρτίνης, Έλληνες άγιοι της Κάτω Ιταλίας (Καλαβρίας - 

Σικελίας). Πάτρα 2006», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 111-112. 
 

375. «Πρωτ. Δρ Γεώργιος Μαρνέλλος, Οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας 
στη νεώτερη καταστατική νομοθεσία (Νόμος Σ΄, Νόμος ΣΑ΄ και Νόμος 
590/1977). Άγιος Νικόλαος Κρήτης 2006», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 112. 
 

376. «Κων. Π. Χαραλαμπίδης, Βραχέα αρχαιολογικά. Εικονογραφικά και 
ιστορικά δηγμοσιεύματα. Θεσσαλονίκη 2006», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 
112. 
 

377. «π. Χρυσόστομος Παπαδάκης, Προσευχητάριον Ιεράς Σταυροπηγιακής 
μονής Οδηγητρίας, Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας. Δήμος 
Μοιρών 2006», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 112. 
 

378. «Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος, Χριστιανικές εορτές και 
σύγχρονη κοινωνία. Λαμία 2006», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 112. 
 

379. «Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, 10 χρόνια μαρτυρίας και προσφοράς 
(1996-2006) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου. 
Λαμία 2006», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 112-113. 
 

380. «Αρχιμ. Ιάκωβος Μπιζαούρτης, Εν Αγρυπνίαις Γ΄. Αθήναι 2006», 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 113. 
 

381. «Απόστολος Τίτος 3: 4», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 113. 
 

382. «Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ, Τα 
Βιοτικά μας Α΄. Καισαριανή 2006», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 113. 
 

383. «Πάνταινος 98: 5», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 113. 
 

384. «Ακτίνες 69: 679», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 113. 
 

385. «Εκκλησιαστικός Φάρος 87», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 113-114. 
 

386. «Ανάλεκτα Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών Πατριαρχικής 
Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας 6», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 114. 
 

387. «Αλιεύς 38: 243, 244», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 114. 
 

388. «Φθιωτική Εκκλησιαστική Φωνή 8: 44, 47», Παμμακάριστος 10 
(2006), σ. 114. 
 

389. «Μαρτυρία 30: 227, 228, 229», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 114. 
 

390. «Αναγέννησις 45: 519, 520», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 114. 
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391. «Λόγος Πίστεως και Μαρτυρίας 10: 2, 3, 4, 5», Παμμακάριστος 10 
(2006), σ. 114-115. 
 

392. «Άγκυρα Ελπίδος 2: 31, 32, 33, 34», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 115. 
 

393. «Διακονία 11: 43», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 114. 
 

394. «Φιλόθεος Πνοή 12: 74, 75», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 115. 
 

395. «Μεταμόρφωσις 11: 125, 126 / 127», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 
115. 
 

396. «Εκκλησιαστική Παρέμβαση 11: 124, 125», Παμμακάριστος 10 (2006), 
σ. 115. 
 

397. «Επαγγελία 15: 153, 154», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 115-116. 
 

398. «Η Οδός 1: 3», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 116. 
 

399. «Διάλογοι Καταλλαγής 80, 81, 82», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 116. 
 

400. «Άγιος Νικόλαος των Μύρων 3: 8, 9», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 
116. 
 

401. «Εφημέριος 54: 8, 9», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 116. 
 

402. «Σπουδάγματα 12-13», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 116. 
 

403. «Εστία Θεολόγων Χάλκης. Ενημερωτικόν Δελτίον 34», 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 116. 
 

404. «Πληροφόρηση (Σεπτέμβριος 2006, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2006», 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 116-117. 
 

405. «Επίσκεψις 37: 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666», 
Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 117. 
 

406. «Χριστός και Κόσμος 21: 5», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 117. 
 

407. «Παύλειος Λόγος 60, 61, 62, 63», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 117. 
 

408. «Αγγ. Λαΐου (εποπτεία), Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο 
έως τον 15ο αιώνα 1-3. Αθήνα 2006», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 117-118. 
 

409. «Κατάλογος βιβλίων Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης. Αθήνα 
2007», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 118. 
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410. «Αρχιμ. Γεράσιμος Καραμολέγκος, Υιικές προσρήσεις και σεβάσματα. 
Περιστέρι 2006», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 118. 
 

411. «Ντ. Κρητικοπούλου (επιμ.), Εκδηλώσεις Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών 2002-2005. Αθήνα-Κομοτηνή 2006», Παμμακάριστος 10 (2006), σ. 
118. 

 
412. «Αλ. Φλωράκης, Η Παναγία της Τήνου και η Μονή Κεχροβουνίου. 

Αθήνα 2007», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (16 Αυγούστου 2007). 
 

413. «Παν. Τζουμέρκας, Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Αθήνα 2007», e 
Liberta [info@e-liberta.gr] – (14 Νοεμβρίου 2007). 

 
414. «Δ. Ρήνας, Ο ληστής της Θύμαινας. Αθήνα 2007», Μεθόριος 26 

(2007), σ. 83-84. 
 

415. «Emm. Coupe-Καλομοίρης, Σάμος. Ένα φωτογραφικό ταξίδι. Αθήνα 
2006», Μεθόριος 26 (2007), σ. 84-85. 

 
416. «Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πόντος: Θέματα λαογραφίας του Ποντιακού 

Ελληνισμού. Αθήνα 2008», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (20 Ιουνίου 2008). 
 

417. «Μητροπολίτης Μοσχοννησίων Απόστολος, Η Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης. Ιστορία και δράσις, 1844-1971. Αθήνα 2006», e Liberta [info@e-
liberta.gr] – (8 Ιουλίου 2008). 

 
418. «Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Μουτάφης, Μονές της Θράκης. Αθήνα 

2008», e Liberta [info@e-liberta.gr] – (15 Ιουλίου 2008). 
 

419. «Ali Kilickaya, Churches of Istanbul. Ankara 2008», e Liberta 
[info@e-liberta.gr] – (4 Ιουλίου 2008). 

 
420. «Αρ. Πανώτης, Το Συνοδικόν. Επίτομη ιστορία της εν Ελλάδι 

Εκκλησίας κυρίως ως κληματίδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου 1. Αθήνα 
2008», Εκκλησία 85: 6 (2008), σ. 459-461. 

 
421. «Βασιλ. Ν. Μιτζάλης, Καλαμπακτάσια (Καλλιθέα και Δρακαίοι) 

Σάμου. Ιστορία – Λαογραφία - Γλωσσάρι. Αθήνα 2008», Μεθόριος 29 (2008), 
σ. 94-95. 

 
422. «Ι. Μ. Χατζηφώτης, Μονές του Αγίου Όρους 1. Αθήνα 2008», e 

Liberta [info@e-liberta.gr] – (12 Αυγούστου 2008). 
 

423. «Μ. Γ. Σέργης, Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο 
(μέσα 19ου αιώνα-1922): Γέννηση – Γάμος - Θάνατος. Αθήνα 2007», 
Παρνασσός 49 (2007), σ. 469-471. 

 
424. «Αρ. Δουλαβέρας, Η ανθρώπινη ομορφιά στο Δημοτικό Τραγούδι 1. Η 

γυναικεία ομορφιά. Αθήνα 2007», Παρνασσός 49 (2007), σ. 471-472. 
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Αναφορές: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Η γυναικεία ομορφιά και το Δημοτικό τραγούδι. Ένα βιβλίο του 
Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα», Παρνασσός 51 (2009), σ. 459 σημ. 39, 41. 
 

425. «Νικ. Ρουδομέτωφ (επιμ.), Η Καβάλα και τα Βαλκάνια από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η Καβάλα και το Αιγαίο. Πρακτικά Β΄ Διεθνούς 
Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών (15-18 Σεπτεμβρίου 2005) 1-2. 
Καβάλα 2007», Παρνασσός 49 (2007), σ. 472-474. 

 
426. «Αιμ. Στεφανίδου, Η πόλη-λιμάνι της Καβάλας κατά την περίοδο της 

τουρκοκρατίας. Πολεοδομική και ιστορική διερεύνηση (1391-1912). Καβάλα 
2007», Παρνασσός 49 (2007), σ. 474-475. 

 
427. «Καλλ. Πρωτοπαπά, Έθιμα του παραδοσιακού γάμου στην Κύπρο 1: 

Από τα προξενιά ως το γάμο – 2: Από το γάμο στον αντίγαμο. Λευκωσία 
2005», Παρνασσός 49 (2007), σ. 475-476. 

 
428. «μοναχός Μωϋσής Αγιορείτης, Οι άγιοι του Αγίου Όρους. 

Θεσσαλονίκη 2008», Εφημέριος 57: 9 (2008), σ. 29. 
 
Αναφορές: π. Μωϋσής, «Αγιορείτικη Βιβλιογραφία», Πρωτάτον 113 (2009), σ. 225 αρ. 6251. 
 

429. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Οικονομία του Γένους. Πρακτικά 
Επιστημονικής Διημερίδας (Αθήνα, 16-17 Οκτωβρίου 2006). Αθήνα 2007», 
Εκκλησία 85: 9 (2008), σ. 722-725. 

 
430. «Π. Μαρτίνης, Ο άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης. Βίος και μαρτύριο. 

Αθήνα 2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 239. 
 

431. «Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας ‘Η Πατριαρχική Μεγάλη του 
Γένους Σχολή. Ιστορία και προσφορά’. Αθήνα 2004», Εκκλησιαστικός Φάρος 
79 (2008), σ. 239-240. 
 

432. «Το θείον δράμα και ο επιτάφιος στην ορθόδοξη λατρεία και 
λαογραφία. Αθήνα 2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 240. 
 

433. «Σπουδή στην κατακόρυφη και οριζόντια κοινωνικότητα. Τιμητικός 
τόμος στον ομότιμο καθηγητή Βασίλειο Τ. Γιούλτση. Θεσσαλονίκη 2007», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 241. 
 

434. «Archim. Gr. Papathomas – R. P. Matthias – H. Palli (ed.), The 
Autonomus Orthodox Church of Estonia. L’ Église autonome orthodoxe d’ 
Estonie (Approche historique et nomocanonique). Katerini 2001», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 241-242. 
 

435. «Ηλ. Οικονόμου, Η διηπειρωτική Ορθοδοξία. The Intercontinental 
Orthodoxy. Αθήνα 2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 242-243. 
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436. «Αλιεύς. Περιοδικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και 
Κυνουρίας - 39», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 243-244. 
 

437. «Φθιωτική Εκκλησιαστική Φωνή. Έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως 
Φθιώτιδος – 9», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 244. 
 

438. «Η Τένεδος. Περιοδική ενημερωτική έκδοση – 5», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 79 (2008), σ. 245. 
 

439. «Εκκλησιαστική Παρέμβαση. Μηνιαία έκδοση της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου – 12», Εκκλησιαστικός Φάρος 
79 (2008), σ. 245-246. 
 

440. «Πληροφόρηση. Μηνιαία έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως 
Δημητριάδος – 2007 / 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 246-247. 
 

441. «Διακονία. Τριμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και 
Περιθεωρίου – 12», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 247. 
 

442. «Μ. Γ. Σέργης, Μονές των Κυκλάδων 1: Σύρου, Πάρου, Νάξου, 
Αμοργού. Αθήνα 2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 248. 
 

443. «Γρ. Λιάντας, Διορθόδοξος διακονία του Οικουμενικού πατριαρχείου 
και της Εκκλησίας της Ελλάδος και η συμβολή των δύο Εκκλησιών στους 
διμερείς θεολογικούς διαλόγους με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και την 
Εκκλησία των Παλαιοκαθολικών. Θεσσαλονίκη 2005», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 79 (2008), σ. 248-249. 
 

444. «Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου, Όταν ελάλουν στον Άθωνα. 
Άγιον Όρος 2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 249. 
 

445. «Πρωτ. Γεωργίου Ε. Μαρνέλλου, Αγιονικοδημικά Μελετήματα 2: Ο 
βίος, τα άπαντα, η ανθρωπολογία του Νικοδήμου, ειδικές μελέτες, ανέκδοτα 
χειρόγραφα. Άγιος Νικόλαος Κρήτης 2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 
(2008), σ. 250. 
 

446. «Νέα Χριστιανική Κρήτη. Επιστημονική περιοδική έκδοση της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου – 2: 25», Εκκλησιαστικός Φάρος 
79 (2008), σ. 250-251. 
 

447. «Δημ. Μαυρίδης, Αγγελοφύλακτος Ξάνθη. Ξάνθη 2007», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 251. 
 

448. «Θεοχ. Προβατάκης, Λαϊκά επαγγέλματα και παραδοσιακή ζωή της 
Κρήτης. Αθήνα 2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 252. 
 

449. «Δημ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες ακολουθίες αγίων. Συλλογή Ντόρης 
Παπαστράτου. Αθήνα 2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 252-253. 
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450. «Σωτήρ. Ορθόδοξον χριστιανικόν περιοδικόν, όργανον ομωνύμου 
Αδελφότητος Θεολόγων – 48 / 49», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 253. 
 

451. «Εκκλησιαστική Διακονία και Μαρτυρία. Δελτίον τύπου και 
πληροφοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας – 28 / 29», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 253-254. 
 

452. «Μεταμόρφωσις. Μηνιαίο περιοδικό ορθοδόξου οικοδομής της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας – 12 / 13», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 
(2008), σ. 254-255. 
 

453. «Φιλόθεος Πνοή. Διμηνιαίον χριστιανικόν περιοδικόν ορθοδόξου 
πνευματικής οικοδομής Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας - Φιλαδελφείας – 13 
/ 14», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 255. 
 

454. «Λειμωνάριον. Διμηνιαίο φυλλάδιο ορθοδόξου διδαχής, έκδοση Ιεράς 
Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης – 6», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), 
σ. 255-256. 
 

455. «Επαγγελία Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και 
Πολυκάστρου – 15 / 16», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 256. 
 

456. «Παύλειος Λόγος. Δημηνιαίο ορθόδοξο περιοδικό Ιεράς Μητροπόλεως 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας – 65», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 
256-257. 
 

457. «Επίσκεψις. Δελτίον ειδήσεων, εκδίδεται υπό του Ορθοδόξου Κέντρου 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου – 38 / 39», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), 
σ. 257-258. 
 

458. «Εκκλησία. Επίσημον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος – 85», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 258. 
 

459. «Κων. Δεληκωσταντής, Φιλοσοφικήγ ανθρωπολογία 1: Περιπέτειες 
του ανθρωπολογικού στοχασμού. Αθήνα 2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 
(2008), σ. 259. 
 

460. «Παν. Τζουμέρκας, Ο επίσκοπος Κίτρους Παρθένιος Βαρδάκας (1904-
1933). Ο βίος και η δράση του. Συμβολή στην επισκοπική ιστορία του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Μακεδονία. Ιωάννινα 2008», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 259-260. 
 

461. «μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, Οι άγιοι του Αγίου Όρους. 
Θεσσαλονίκη 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008), σ. 260-261.  

 
462. «Γιάννης Ταμβακλής, Προσωρινός καθηγητής στον εμφύλιο. Αθήνα 

2008», Μεθόριος 31 (2009), σ. 90-91. 
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463. «Δημ. Κ. Διακογιάννης, Οι αρχαιολάτρες Γερμανοί Ρομαντικοί του 
18ου και του 19ου αιώνα. Αθήνα 2008», Μεθόριος 31 (2009), σ. 88-89. 

 
464. «Γ. Ι. Χατζηθεοδώρου, Τραγούδια και σκοποί στην Κω. Αθήνα 2008», 

Σαμιακόν Βήμα 3663 (2 Φεβρουαρίου 2009), σ. 6. 
 

465. «Το νεοελληνικό παραμύθι. Εισαγωγή και επιλογή κειμένων: Χρ. 
Χατζητάκη-Καψωμένου. Φιλολογική έκδοση των κειμένων: Γ. Μ. 
Παράσογλου. Θεσσαλονίκη 2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 945-
947. 

 
466. «Balgarska Ethnologja 27: 4 (2001), σελ. 98», Λαογραφία 41 (2007-

2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 
2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», 
σ. 947-948. 

 
467. «Μαρία Παπαθανασίου, Μεγαλώνοντας στον ορεινό όγκο. Παιδιά και 

παιδική ηλικία στο Κροκύλειο Δωρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. 
Αθήνα 2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 949-951. 

 
468. «Βίος και Έργο Βάλτερ Πούχνερ. Βιογραφικά, δημοσιεύματα, 

αναφορές, ευρετήρια, αναλύσεις και πρόσληψη. Βιβλιογραφικό δοκίμιο. 
Αθήνα 2007», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, 
σ. 769-771. 

 
469. «Μανώλης Κ. Σοφούλης, Ημερολόγιο πολέμου. Σάμος, Βαλκανικοί 

πόλεμοι, Μακεδονικό Μέτωπο, Μικρασιατική Εκστρατεία. Αθήνα 2007», 
Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 771-772. 

 
470. «Στ. Ν. Κεκρίδης, Η Καβάλα και η περιοχή της. Ιστορικά Μελετήματα 

- Έγγραφα. Αθήνα 2007», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας 
Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 772-774. 

 
471. Κ. Βέργας (φωτογραφίες) – Κ. Κόκκας (κείμενο), Σάμος / Samos. 

Αθήνα (2008)», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού 
Θρόνου, σ. 774-775. 

 
472. «Κώστας Α. Ζαφείρης, Πατροδογνωσία. Η ζωή και οι αγώνες του 

αρχηγού του ΕΑΜ Σάμου. Πρόλογος - Επιμέλεια: Μανόλης Α. Βουρλιώτης. 
Αθήνα 2007», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, 
σ. 775-777.  

 
473. «Αλκιβιάδης Ν. Δημητρίου, Ευρετήριο των ‘Σαμιακών’ του Επ. 

Σταματιάδη. Αθήνα 2006», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας 
Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 777-779. 
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474. «Κώστας Βαγιανός, Αναμνήσεις από τον Σαμιακό Αγώνα (1908-1912). 

Αθήνα 2006», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, 
σ. 779-781. 

 
475. «Χρ. Χριστοδουλάκης, Μνήμες του αγώνα μας, 1940-2005. Σάμος 

2006», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 781-
782. 

 
476. «Πέτρος Παπαγεωργίου, Στη δίνη της Κατοχής και του εμφυλίου. 

Μνήμες εξορίας. Αϊ Στράτης – Μακρόνησος, 1947-1952. Σάμος 2006», 
Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 782-783. 

 
477. «Ιωάννης Γ. Αντωνιάδης, Παγώνδας. Από το χθες στο σήμερα. (Σάμος 

2006)», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 
783-784. 

 
478. «Νομός Σάμου. Αθήνα 2007», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας 

Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 784-785. 
 

479. «Άνω Βαθύ Σάμου. Αρχιτεκτονικές διαδρομές ενός παραδοσιακού 
οικισμού. Ano Vathi Samos. Architectural travels of a traditional Settlement. 
(Δήμος Βαθέος 2007)», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού 
Θρόνου, σ. 785-786. 

 
480. «Emmanuel Coupe -  Καλομοίρης, Σάμος. Ένα φωτογραφικό ταξίδι. 

Αθήνα 2006», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, 
σ. 786. 

 
481. «Παρασκευάς Ν. Βουδούρης, Ταξείδι στα περασμένα (κείμενα και 

αναμνήσεις). Αθήνα 2006», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας 
Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 786-787. 

 
482. «Νικολέττα Δ. Περπατάρη, Η λειτουργικότητα των λαογραφικών 

θεμάτων στον επιστολικό λόγο αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων (1974-
2005). Αθήνα 2006», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού 
Θρόνου, σ. 788-789. 

 
483. «Κατερίνα Σεραϊδάρη, ‘Μεγάλη η Χάρη της’. Λατρευτικές πρακτικές 

και ιδεολογικές συγκρούσεις στις Κυκλάδες. Αθήνα 2007», Σαμιακές Μελέτες 
8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 789-791. 

 
484. «Σπονδές στον Διόνυσο. Ανθοσμίας Σάμου – Διηγήματα Σαμιωτών 

Λογοτεχνών για το αμπέλι, το κρασί και … τον έρωτα. Σάμος 2007», 
Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 791-793. 

 
485. «Λουδοβίκος Σαλβατώρ, Αρχιδούκας της Αυστρίας, Ζάντε, τόμ. 1. 

Ζάκυνθος 2007», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού 
Θρόνου, σ. 793-795. 
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486. «Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Δένδρα, φυτά, άνθη στον λαϊκό 

πολιτισμό των νεωτέρων Ελλήνων. Αθήνα 2006», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-
2008). Γέρας Αλεξανδρινού Θρόνου, σ. 795-797. 

 
487. «Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία. Συναγωγή 

μελετών. Αθήνα 2006», Σαμιακές Μελέτες 8 (2007-2008). Γέρας Αλεξανδρινού 
Θρόνου, σ. 797-799.   

 
488. «Πασχ. Βαλσαμίδης, Ο Ελληνισμός της Αδριανούπολης από τα τέλη 

του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Κανονισμοί – καταστατικά – 
λογοδοσίες - επίσημα έγγραφα. Θεσσαλονίκη 2008», Ο Πολίτης 506 (Ιούνιος 
2009), σ. 11, 31. 

 
489.   «Μαν. Γ. Σέργης (επιμ.), Πόντος. Θέματα Λαογραφίας του 

Ποντιακού Ελληνισμού. Αθήνα 2008», Παρνασσός 50 (2008), σ. 421-423. 
 

490. «Παναγ. Δ. Ριζόπουλος, Μορφές Ορθοδοξίας 2. Θεσσαλονίκη 2008», 
Παρνασσός 50 (2008), σ. 423-426. 

 
491. «Αλιεύς. Περιοδικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και 

Κυνουρίας - 40», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 261. 
 

492. «Λειμωνάριον. Διμηνιαίο φυλλάδιο ορθοδόξου διδαχής, έκδοση Ιεράς 
Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης –7», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 
261. 
 

493. «Παύλειος Λόγος. Δημηνιαίο ορθόδοξο περιοδικό Ιεράς Μητροπόλεως 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας – 75», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 
262. 
 

494. «Επαγγελία Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και 
Πολυκάστρου – 177», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 262. 
 

495. «Επίσκεψις. Δελτίον ειδήσεων, εκδίδεται υπό του Ορθοδόξου Κέντρου 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου – 39», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 
262. 
 

496. «Εκκλησία. Επίσημον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος – 85», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 263. 
 

497. «Άγκυρα Ελπίδος. Διμηνιαία έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης 
και Σητείας – 47», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 263. 
 

498. «Εκκλησιαστική Διακονία και Μαρτυρία. Δελτίον τύπου και 
πληροφοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας – 29», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 263-264. 
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499. «Μεταμόρφωσις. Μηνιαίο περιοδικό ορθοδόξου οικοδομής της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας – 14», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 
264. 
 

500. «Πρόθεση. Περιοδική έκδοση Ιεράς μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, 
Καστελλίου και Βιάννου – 14», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 264. 
 

501. «Ύδωρ εκ Πέτρας. Περιοδική επιστημονική έκδοση Κέντρου μελέτης 
Ορθοδόξου Πολιτισμού. Συμβολή στην πολιτιστική ιστορία της Ορθοδοξίας 
και στην έρευνα του νεοελληνικού πολιτισμού – 22/28», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 80 (2009), σ. 265. 
 

502. «Ζησιμ. Βιρβίλλης, Συνοπτικός οδηγός του Καθίσματος της Παναγίας 
και των αγίων Πάντων στο λόφο της Κουμάνας. Ιερή Νήσος Πάτμος 2007», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 265. 
 

503. «Καθηγουμένου Πάτμου Αντίπα, Ευχετική δύναμις. Πάτμος Ιερή 
2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 265-266. 
 

504. «π. Ιουστίνος Πόποβιτς, Ερμηνεία της προς Φιλιππησίους επιστολής 
του αγίου αποστόλου Παύλου. Αθήνα 2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 
(2009), σ. 266. 
 

505. «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Θεολογική 
Σχολή, Θέση και αποστολή των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης στη σύγχρονη κοινωνία. Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Θεολογικών 
Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Αθήνα 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 
(2009), σ. 266-267. 
 

506. «Νικ. Ζέρβης, Ελληνική κλασική και χριστιανική παιδεία. Ελληνισμός 
και χριστιανισμός. Αθήνα (2008)», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 267-
268. 
 

507. «Νικ. Ζέρβης, Τα παιδαγωγικά έργα του Μεγάλου Βασιλείου. 
Ιεροσόλυμα (2008)», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 268. 
 

508. «Νικ. Ζέρβης, Οι παιδαγωγικές απόψεις του Μεγάλου Βασιλείου. 
Θεσσαλονίκη (2008)», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 268-269. 
 

509. «Μοναστήρια και Προσκυνήματα της Ελλάδας 1: Μονή οσίου Λουκά 
και Παναγία Σκριπού Βοιωτίας – 2: Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Μονή Αγίας 
Λαύρας – 3: Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας – 4: Μονές και εκκλησίες της 
Αθήνας – 5: Πανάγιος Τάφος – 6: Μονές των Μετεώρων – 7: Μυστράς. 
Αθήνα 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 80 (2009), σ. 269. 

 
510. «Γ. Πετρόπουλος - Παν. Ριζόπουλος, Η άγνωστη ορθόδοξη Πολωνία. 

Θεσσαλλονίκη 2009», Παριανά 115 (2009), σ. 578-581. 
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511. «Κώστας Ν. Δεμερτζής, Το αριστερό κίνημα στον Παγώνδα Σάμου, 
1925-1955. Αθήνα 2009», Μεθόριος 35 (2010), σ. 89-90. 

 
512. «Αθηνά Κανιτσάκη, Κλεμμένη ευτυχία. Χανιά 2010», Μεθόριος 36 

(2010), σ. 91-92. 
 

513. «Αριστείδης Πανώτης, Το Συνοδικόν. Επίτομη ιστορία της εν Ελλάδι 
Εκκλησίας κυρίως ως κληματίδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου 2. Αθήνα 
2009», Θεολογία 80 : 4 (2009), σ. 385-388. 

 
514. «Ν. Αγαθού, Η φορεσιά της Σαμιώτισσας που έφυγε … Αθήνα 2010», 

Μεθόριος 37 (2010), σ. 91-93. 
 

515. «Θεοδ. Μητρόπουλος, Ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως 
Ιεροσολύμων. Το έργο του κάλφα Κομνηνού, 1808-1810. Θεσσαλονίκη 
2009», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος 
Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 151-152. 

 
516. «Ευάγγ. Κιλουκιώτης, Ο Μαραθόκαμπος. Ανάλεκτα και άλλα. Αθήνα 

2010», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος 
Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 152-153. 

 
517. «Δημ. Καραμηνάς, Οι σύντροφοι της πέτρας. Αυτοβιογραφία. Σάμος 

2010», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος 
Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 153-155. 

 
518. «Αλκ. Δημητρίου, Ευρετήριο στο ‘Αρχείον Σάμου’ του Νικ. 

Ζαφειρίου. Αθήνα 2009», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος 
Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 155. 

 
519. «Ν. Αγαθού, Η φορεσιά της Σαμιώτισσας που έφυγε…Απ’ τον αρχαίο 

ιωνικό χιτώνα στην παραδοσιακή φορεσιά. Αθήνα 2010», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 155-157. 

 
520. «Αγγ. Σίμωσι, Ο ‘κλειστός’ πολεμικός λιμένας  της Σάμου. Ομοιότητες 

και συγκρίσεις με άλλα παράλληλα παραδείγματα ‘κλειστών’ πολεμικών 
λιμένων της Μεσογείου. Αθήνα 2009», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-
2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 157-158. 

 
521. «Κ. Δεμερτζής, Το Αριστερό Κίνημα στον Παγώνδα της Σάμου, 1925-

1955. (Αθήνα) 2009», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος 
Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 158-
160. 

 
522. «Δημ. Ταμβακλής, Πάνω και Κάτω Αρβανίτες (Πάνδροσο-Μεσόγειο) 

του ξεχασμένου χθες … (Σάμος) 2009», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-
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2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 160. 

 
523. «Γυμνάσιο Καρλοβασίων, Γνωρίζω τον τόπο μου – Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. (Σάμος 2009)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 
(2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 161. 

 
524. «Σύλλογος των Απανταχού Μυτιληνιών Σάμου, Φωτογραφημένη 

Ιστορία. Οι Μυτιληνιοί Σάμου μέσα από το φακό της φωτογραφικής μηχανής. 
(Αθήνα) 2009», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος 
Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 161-
162. 

 
525. «Γεώργιος Ε. Σταύρου, Εκκλησίες, μοναστήρια και τοπία της Σάμου. 

(Σάμος 2009)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος 
Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 162-163. 

 
526. «Στ. Βακράς, Προσφυγικό ταξίδι. (Σάμος 2009)», Δελτίο Σαμιακών 

Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 163-164. 

 
527. «Στ. Βαλσάμος, Ιστορίες του Mr Milton. Αθήνα 2006», Δελτίο 

Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα 
τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 164-165. 

 
528. «Γ. Ταμβακλής, Η εκατόμβη του Πυθαγόρα. Αθήνα 2009, β΄ έκδ.», 

Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. 
Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 166-167. 

 
529. «Βαγγ. Δημητριάδης, Το Τηγάνι της Σάμου. Αρχείο Ραφαήλ Δ. 

Μελαχροινού. Σάμος 2009», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). 
Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 167-168. 

 
530. «Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος (επιμ.), Μέγας Εσπερινός 

επί τη Κοιμήσει της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου μετά των 
εγκωμίων του Επιταφίου αυτής, κατά την λειτουργικήν παράδοσιν της Σάμου. 
Εν Σάμω 2009», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος 
Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 168. 

 
531. «Μ. Γεωργαντοπούλου-Φιλιππίδη, Ο τεχνίτης της θάλασσας. Ραφαήλ 

Δ. Μελαχροινός (1882-1953). Μια διαφορετική ιστορία. Μυθιστορηματική 
βιογραφία. (Αθήνα) 2008», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). 
Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 169. 

 
532. «Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιανής. Σύντομο ιστορικό και Εισόδια της 

Θεοτόκου. Το γεγονός - Η εορτή. (Σάμος 2008)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 
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(2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 169. 

 
533. «Δημ. Κατεβαίνης, Αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια στο 

Mεσαίο Καρλόβασι Σάμου. Αθήνα 2003», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 
(2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 169-171. 

 
534. «Δημ. Κατεβαίνης, Μνήμες από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 

και την ιταλογερμανική κατοχή της Σάμου. Αθήνα 2008», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 171-172. 

 
535. «R. Duell, The flower beauty of Samos. An illustrated flora of the most 

important plants of Samos and adjacent islands Ikaria, Fourni and Patmos. 
Munstereifel 2006», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος 
Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 172. 

 
536. «Πλούταρχος-Στυλιανός Κων. Σπύρου, Η Χώρα της Σάμου, 1572-

2009. Σάμος 2009», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος 
Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 172-
176. 

 
537. «Μεθόριος του Αιγαίου 35 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010)», Δελτίο 

Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα 
τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 176-177. 

 
538. «Γ. Κ. Αγγελινάρας, Έκφρασις της ψαλτικής τέχνης. Αθήνα 2009», 

Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. 
Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 177-180. 

 
539. «Πρακτικά Συνεδρίου ‘Η ανάδειξη του αρχαίου πλοίου Σάμαινα’ 

(Πυθαγόρειο, 3-4 Σεπτεμβρίου 2008). Σάμος 2008», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 180-181. 

 
540. «Ν. Διονυσόπουλος (επιμ.), Η Σάμος στις 78 στροφές. Ιστορικές 

ηχογραφήσεις 1918-1958. Αθήνα 2009», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-
2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 181-182. 

 
541. «Μαν. Νικολαΐδης, Η υγεία εν Σάμω και Ικαρία από το 1870 μέχρι το 

1922 και συνοπτικά ως το 2006. Αθήνα 2008», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 
(2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 182-184. 

 
542. «Κ. Βέργας (φωτογραφίες) - Κ. Κόκκας (κείμενα), Σάμος. Μονοπάτια 

πίστης. Samos. Footpaths of faith. (Αθήνα 2008)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 
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1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 184. 

 
543. «Αρχαιολογικό Μουσείο ‘Πύργος Λυκούργου Λογοθέτη’.  

Archaeological Museum Tower of Lykourgos Logothetis. Αθήνα 2008», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. 
Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 185-186. 

 
544. «Μιχ. Β. Σακελλαρίου, Σαμιακά. Αθήνα 2010», Δελτίο Σαμιακών 

Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 186-187. 

 
545. «Ν. Παραρά-Ευτυχίδου, Λαϊκά παραμύθια της Μικρασίας. Αθήνα 

2008», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος 
Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 187. 

 
546. «Γ. Σέργη, Λαϊκά παραμύθια της Ηπείρου. Αθήνα 2008», Δελτίο 

Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα 
τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 187. 

 
547. «Κων. Δ. Τσαγγαλάς, Μαγεία και Αστρολογία. Εισαγωγική 

εθνολογική προσέγγιση και απομυθοποίηση. Αθήνα 2007», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 187-188. 

 
548. «Ελ. Ψυχογιού, ‘Μαυρηγή’ και Ελένη. Τελετουργίες θανάτου και 

αναγέννησης. Αθήνα 2008», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). 
Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 188. 

 
549.    «Αιμ. Β. Πάντος, Δημοτικά ηπειρώτικα τραγούδια από τους 

Διβριώτες της Βόρειας Ηπείρου. Αθήνα 2006», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 
(2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 188-189. 

 
550. «Ζ. Ρωπαΐτου-Τσαπαρέλη, Ο Ελαιώνας της Αθήνας. Ο χώρος και οι 

άνθρωποι στο πέρασμα του χρόνου. Αθήνα 2006», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 
1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 189. 

 
551. «Ζ. Ρωπαΐτου-Τσαπαρέλη, Από την άμαξα στο ταξί - Με αφηγήσεις 

από τη ζωή των οδηγών τους. Αθήνα 2009», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 
(2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 189-190. 

 
552. «Αλ. Ντε Βαλλόν, Η νήσος Τήνος. Ελληνικά-Γαλλικά, β΄ έκδ. 

Απόδοση στην καθομιλουμένη: Ζωή Ε. Ρωπαΐτου-Τσαπαρέλη. Αθήνα 2007», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. 
Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 190. 
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553. «Αλ. Ντε Βαλλόν, Αι Αθήναι και τα γεγονότα της 3ης Σεπτεμβρίου 

[1843]. Ελληνικά-Γαλλικά. Μετάφραση από τα γαλλικά, εισαγωγή-
σημειώσεις-σχόλια: Ζ. Ρωπαΐτου-Τσαπαρέλη. Αθήνα 2007», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο 
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 190-191. 

 
554. «Δημ. Μαγριπλής (επιμ.), Όψεις του πολιτιστικού φαινομένου: 

Επιστημολογικές προσεγγίσεις του Θανάτου και της Ζωής. Θεσσαλονίκη 
2008», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος 
Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 191. 

 
555. «Χάρης Μιχ. Κουτελάκης, Τήλος νήσος: άρωμα αμαράκινο. Η ιστορία 

του νησιού και των ανθρώπων του – εξιστόρηση δια παραθεμάτων και 
τεκμηρίων 1 - 2. Αθήνα 2008», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). 
Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 191-192. 

 
556. «Κατ. Κορρέ-Ζωγράφου, Το βραχιόλι, νεοελληνικό και ethnic. 19ος-

20ός αιώνας. Συλλογή Κατερίνας Κορρέ-Ζωγράφου. Αθήνα 2008», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα 
τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 192. 

 
557. «Μην. Αλ. Αλεξιάδης, Παροιμιακός και γνωμικός λόγος ελλήνων 

πολιτικών. Δείγματα από τον αθηναϊκό τύπο, Επιστημονική Επετηρίς 
Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 40 (2008-2009), σ. 45-66», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. 
Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 192-193. 

 
558. «Στ. Μουζάκης, Υδροκίνητες προβιομηχανικές εγκαταστάσεις και 

διαμόρφωση φεουδαλικού δικαίου στη δυτική, βυζαντινή και οθωμανική 
οικονομία και κοινωνία. Αθήνα 2008», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-
2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 193. 

 
559. «Κυρ. Ραγκούση-Κοντογιώργου, Πάρος - Αντίπαρος με τα μάτια των 

χαρτογράφων και περιηγητών, 15ος-19ος αιώνας. Πάρος 2001, γ΄ έκδ.», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 1 (2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα 
τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σ. 193-194. 

 
560. «Γ. Κ. Χατζόπουλος, Η Αλιστράτη ως έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως 

Φιλίππων-Δράμας και Ζιχνών. Δράμα 2009», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 1 
(2011-2012). Έπαινος Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων, σ. 194. 

 
561. «Βιβλιοπαρουσιάσεις – Βιβλιοκρισίες (53 περιοδικές και αυτοτελείς 

εκκλησιαστικές εκδόσεις)», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 331-352. 
 
Κρίσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 123 (2011), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] 
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562. «Ν. Γκιολές, Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Διονυσίου στο 

Άγιον Όρος. Αθήνα 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 331. 
 

563. «Π. Τουλιάτος, Ιερά Μονή Δοχειαρίου Αγίου Όρους. Η αρχιτεκτονική 
του καθολικού και του πύργου. Αθήνα 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 
(2010), σ. 331. 
 

564. «Αθ. Παλιούρας - Γ. Πούπης, Άγιον Όρος. Όταν η έρημος ανθίζει. 
Αθήνα 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 332. 
 

565. «Ι. Μ. Χατζηφώτης, Μονές του Αγίου Όρους 3. Αθήνα 2009», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 332. 
 

566. «Ι. Μ. Χατζηφώτης, Μονές του Αγίου Όρους 4. Αθήνα 2009», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 332-333. 
 

567. «Er. Lambertz, Katalog der griechischen Handschriften des 
Athosklosters Vatopedi. Thessaloniki 2006», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 
(2010), σ. 333. 
 

568. «Π. Σωτηρούδης, Ιερά Μονή Ιβήρων. Κατάλογος ελληνικών 
χειρογράφων 11. Άγιον Όρος 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 
333. 
 

569. «Στ. Παπαδόπουλος - Γ. Γαλάβαρης - Χρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη - 
Χρ. Καπιολδάση-Σωτηροπούλου, Εικονογραφημένα χειρόγραφα της Ιεράς 
Μονής Σταυρονικήτα 1-2. Άγιον Όρος 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 
(2010), σ. 333-334. 
 

570. «C. Pavlkianov, The Athonite Monastery of Vatopedi from 1462 to 
1701. The archive evidence. Sofia 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 
334. 
 

571. «Φιόρα τιμής για τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο Β΄ Συνετό. 
Ζάκυνθος 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 334-335. 
 

572. «Αριστ. Πανώτης, Το Συνοδικόν της εν Ελλάδι Εκκλησίας 2. 
Αθήνησιν 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 335-336. 
 

573. «Κυρ. Παυλικιάνωφ, Σλάβοι μοναχοί στο Άγιον Όρος από τον Ι΄ ως 
τον ΙΖ΄ αιώνα. Η εμφάνιση Σλάβων μοναχών στα ελληνικά αθωνικά 
καθιδρύματα και οι απαρχές της μόνιμης παρουσίας τους στις μονές 
Ζωγράφου και Παντελεήμονος. Θεσσαλονίκη 2002», Εκκλησιαστικός Φάρος 
81 (2010), σ. 336-337. 
 

574. «Ιωσήφ Μ. Δ., Το Άγιον Φως. Το μέγα θαύμα που ενώνει όλους τους 
ορθοδόξους και συγκαλεί εις ενότητα όλους τους λαούς. Αθήνα 2008», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 337. 
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575. «Γ. Πετρόπουλος - Π. Ριζόπουλος, Η άγνωστη ορθόδοξη Πολωνία. 

Θεσσαλονίκη 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 337. 
 

576. «Ιερομόναχος Αντώνιος, Το Άγιο Φως στον Τάφο του Χριστού όπως 
το είδα με τα μάτια μου και το κατέγραψε η κάμερα. Θεσσαλονίκη 2008», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 337-338. 
 

577. «Σ. Πασχαλίδης, Το υμναγιολογικό έργο των Κολλυβάδων. Συμβολή 
στη μελέτη της αγιολογικής γραμματείας κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 
338. 
 

578. «Κων. Χολέβας (επιμ.), Ελληνορθόδοξη παράδοση. Ρίζωμα και 
προοπτική 1. Αθήνα 2004 (δ΄ έκδ.)», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 338. 
 

579. «Επίσκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος, Η ζύμη του Ευαγγελίου. Ομιλίες 
σε ευαγγελικές περικοπές και εορτές. Αθήνα 2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 
(2010), σ. 339. 
 

580. «π. Βικέντιος Κουρελάου, Οι Εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων 
της Ρουμανίας τον ιθ΄ αιώνα. Θεσσαλονίκη 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 
(2010), σ. 339. 
 

581. «Θεολογία 80: 2», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 339. 
 

582. «Κύριλλος Κογεράκης, Μητροπολίτης Ρόδου, Άγιος Μελέτιος ο 
Πηγάς Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Ακολουθίαι και βίος. Αλεξάνδρεια 2009», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 340. 
 

583. «Κύριλλος Κογεράκης, Μητροπολίτης Ρόδου, Άγιος Γεράσιμος ο 
Παλλαδάς Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Ακολουθίαι και βίος. Αλεξάνδρεια 
2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 340. 
 

584. «Κύριλλος Κογεράκης, Μητροπολίτης Ρόδου, Άγιος Ιωακείμ ο Πάνυ 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Ακολουθίαι και βίος. Αλεξάνδρεια 2009», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 340. 
 

585. «Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, Ο Άγιος Νήφων Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως (1508-2008). Τόμος επετειακός επί τη συμπληρώσει 
πεντακοσίων ετών από της κοιμήσεως αυτού. Άγιον Όρος 2008», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 341. 
 

586. «Νέα Χριστιανική Κρήτη 28-29», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 
341. 
 

587. «Νέα Χριστιανική Κρήτη 27», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 
341-342. 
 



 971 

588. «Ιερ. Αναστάσιος Σπυρόπουλος, Ακολουθία του αγίου ενδόξου 
οσιομάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου. Αθήνα χ.χρ.», Εκκλησιαστικός Φάρος 
81 (2010), σ. 342. 
 

589. «Πανηγυρική ασματική ακολουθία και παρακλητικός κανών Παναγίας 
της Ακρωτηριανής. Αθήναι 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 342. 
 

590. «Ιερά Ακολουθία του αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος Γερασίμου του 
Νέου του Μεγαλοχωρίτου … υπό Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου. 
Αθήναι 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 342. 
 

591. «Πρωτ. Κωνστ. Βαστάκης, Ο οσιομάρτυρας άγιος γεράσιμος ο Νέος ο 
Μεγαλοχωρίτης. Αθήναι 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 343. 
 

592. «Ακολουθία του αγίου νέου οσιομάρτυρος Τιμοθέου μαρτυρήσαντος 
εν Αδριανουπόλει. Αθήναι 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 343. 
 

593. «Αρχιμ. Επιφάνιος Δημητρίου, Μάρτυς Μέδικος, Ένας άγνωστος 
ιατρός Ανάργυρος. Αθήνα 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 343-
344. 
 

594. «Η αγία Πετρονίλα, η θυγάτηρ του αποστόλου Πέτρου. Αθήνα 2009», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 344. 
 

595. «Φ. Δημητρακόπουλος (επιμ.), Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης. Αθήνα 
2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 344. 
 

596. «Otto F. A. Meinardus, Christians in Egypt. Orthodox, Catholic and 
Protestant Communities. Past and Present. Cairo - New York 2006», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 344-345. 
 

597. «Αγγ. Χατζηϊωάννου, Ο κώδικας 391 του Αγίου Τάφου. Ορθόδοξος 
ομολογία περί του Αγίου Φωτός. Αθήνα 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 
(2010), σ. 345. 
 

598. «Νεομάρτυρες Πελοποννήσιοι. Πρακτικά ιστορικού συμποσίου στη 
μνήμη του νεομάρτυρα Δημητρίου. Τρίπολη 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 
(2010), σ. 345-346. 
 

599. «Δρ Χαράλαμπος Μπούσιας, Κανών παρακλητικός εις την Παναγίαν 
Τριάδα την ομοούσιον και αδιαίρετον θεότητα. Αθήναι 2008», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 346. 
 

600. «Πανηγυρική και ασματική ακολουθία του οσίου πατρός ημών 
Ξενοφώντος και της συμβίας αυτού Μαρίας και των τέκνων αυτών Αρκαδίου 
και Ιωάννου. Κιάτο 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 346. 
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601. «Δρ Χαράλαμπος Μπούσιας, Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών 
Μνάσωνος επισκόπου Ταμασού. Αθήναι 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 
(2010), σ. 346. 
 

602. «Σ. Δούκατα-Δεμερτζή, Παληοχώρα Μαρωνείας. Η ανασκαφή της 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής και του μεταβυζαντινού οικισμού. Καβάλα 
2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 347. 
 

603. «Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου, Τα Άπαντα 
επί πανανθρωπίνων δικαιωμάτων και εθνικών θεμάτων, Επιμ. Αθ. 
Αγγελόπουλος – Αθ. Καραθανάσης. Θεσσαλονίκη 2008», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 81 (2010), σ. 347. 
 

604. «Otto F. A. Meinardus, Monks and Monasteries of the Egyptian 
Deserts. Cairo-New York 2006», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 348. 
 

605. «Otto F. A. Meinardus, Coptic Saints and Pilgrimages. Cairo-New 
York 2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 348. 
 

606. «Η αγία παρθενομάρτυς Ούρσουλα η βασιλόπαις. Αθήνα χ.χρ.», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 349. 
 

607. «Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ, 
Αντιπελάργωσις. Καισαριανή 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 
349. 
 

608. «Αρχιμ. Νεκτάριος Ν. Πέττας, Ο οσιώτατος μοναχός Χριστοφόρος ο 
Παπουλάκος στη Θήρα (1854) και στην Άνδρο (1854-1861). Αθήνα 2009», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 349-350. 
 

609. «Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης (επιμ.), Γέροντας Σωφρόνιος. Ο θεολόγος 
του ακτίστου φωτός. Πρακτικά διορθοδόξου επιστημονικού συνεδρίου. Άγιον 
Όρος 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 350. 
 

610. «Σπ. Καρύδης – Παν. Τζιβάρα, Η ιερά μονή αγίων Θεοδώρων 
Στρατιάς Κερκύρας. Ιστορική πορεία-βιβλιοθήκη-αρχείο. Αθήνα 2009», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 350-351. 
 

611. «Ζαχ. Τσιρπανλής, Πηγές για τον ιδιωτικό βίο των Νισυρίων (18ος - 
20ός αι.). Θεσσαλονίκη 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 351. 
 

612. «Μοναχός Μάξιμος Ιβηρίτης (Νικολόπουλος), Τα εν Αγίω Όρει του 
Άθωνος αγιάσματα. Θεσσαλονίκη 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 
351-352. 
 

613. «Ν. Π. Ολυμπίου, Ιερά κειμήλια του Παναγίου Τάφου 1. 
Χρυσοκέντητα. Αθήνα 2006», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 352. 
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614. «Ν. Π. Ολυμπίου, Ιερά κειμήλια του Παναγίου Τάφου 2. Αρχιερατικά. 
Αθήνα 2006», Εκκλησιαστικός Φάρος 81 (2010), σ. 352. 

 
615. «Καθηγουμένου Πάτμου Αντίπα Νικηταρά, Το βιβλίον της 

Αποκαλύψεως. Αθήνα 2007», Δωδεκάνησος. Επίσημον Δελτίον των εν 
Δωδεκανήσω Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου 2 (2009), σ. 161-162. 

 
616. «Καθηγουμένου Πάτμου Αντίπα Νικηταρά, Οδηγός Ι. Μονής Αγ. 

Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου. Πάτμος 2007», Δωδεκάνησος. Επίσημον 
Δελτίον των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου 2 (2009), σ. 
161-162. 

 
617. «Μητροπολίτου Ρόδου Κυρίλλου Κογεράκη, Πατμιακόν Λειμωνάριον. 

Πάτμος 2007», Δωδεκάνησος. Επίσημον Δελτίον των εν Δωδεκανήσω 
Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου 2 (2009), σ. 162-164. 

 
618. «Μιλτ. Ζέρβας, Η ηγεμονία των βράχων. Αθήνα 2010», Μεθόριος 42 

(2011), σ. 91-92. 
 

619. «Ανδρέας μοναχός Αγιορείτης, Το Γεροντικό του Αγίου Όρους. Αθήνα 
2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 267. 
 

620. «πρωτ. Δημήτριος Αθανασίου-πρεσβ. Χαρούλα Τσουλιάη, Πάντων 
Άνασσα. Φανερώσεις και θαύματα της Θεοτόκου. Αθήνα 2009», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 267-268. 
 

621. «π. Ιωάννης Φωστηρόπουλος (μετάφραση), Στάρετς Σάββας ο 
παρηγορητής. Αθήνα 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 268. 
 

622. «π. Θωμάς Παπαδόπουλος, Αρχιμανδρίτης, Το Ψαλτήρι. Ερμηνευτικές 
ομιλίες στους ψαλμούς του Δαβίδ (μετά σχολίων) 1-2. Θεσσαλονίκη 2009», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 268. 
 

623. «π. Θωμάς Παπαδόπουλος, Αρχιμανδρίτης, Παροιμίες Σολομώντος. 
Πλούτος θείας σοφίας. Θεσσαλονίκη 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 
(2011), σ. 268-269. 
 

624. «Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Ερμηνεύοντας την Ειρήνη στην Καινή 
Διαθήκη. Θεσσαλονίκη 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 269. 
 

625. «Σωτήριος Δεσπότης, Ο κώδικας των Ευαγγελίων. Εισαγωγή στα 
Συνοπτικά Ευαγγέλια και πρακτική μέθοδος ερμηνείας τους. Αθήνα 2008 (β΄ 
έκδ.)», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 269. 
 

626. «Χρίστος Θ. Κρικώνης, Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος. 
Θεσσαλονίκη 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 269-270. 
 

627. «Σωτήριος Δεσπότης, Ο απόστολος Παύλος στην Αθήνα. Αθήνα 
2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 270. 
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628. «π. Χερουβείμ Αποστόλου, Η ασματική ακολουθία του αγίου 

Γερμανού της Αλάσκας. Θεσσαλονίκη 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 
(2011), σ. 270. 
 

629. «Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας, Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου 
πατρός ημών Χριστοφόρου του Παπουλάκου. Αθήνα 2009», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 82 (2011), σ. 270. 
 

630. «Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας, Βίος και ακολουθία του οσίου και 
θεοφόρου πατρός ημών Δομετίου του Διονυσιάτου μετά προσθήκης 
Παρακλητικού Κανόνος και Εγκωμιαστικού Λόγου εις τον όσιον. (Άγιον 
Όρος 2009)», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 271. 
 

631. «Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας, Ακολουθία και Παρακλητικός Κανών 
εις τον εν Αγίοις Πατέρα ημών Ιωάννην Μαξίμοβιτς, Επίσκοπον Σαγγάης και 
Σαν Φρανσίσκο τον Θαυματουργόν. (Αθήνα) 2006», Εκκλησιαστικός Φάρος 
82 (2011), σ. 271. 
 

632. «Ιερομόναχος Φίλιππος, Γεροντικόν της Ερήμου του Άθω. 
(Θεσσαλονίκη) 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 271. 
 

633. «Γεώργιος Κολιός, Γέρων Παΐσιος. Η παιδαγωγική σκέψη του. Αθήνα 
2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 272. 
 

634. «Π. Μ. Σωτήρχος, Γέρων Παΐσιος. Βίος, προφητείες, διδαχές και 
θαύματα. Αθήνα 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 272. 
 

635. «π. Κυριακός Τσουρός, Ο Νεοπαγανισμός της ‘Νέας Εποχής’. Αθήνα 
2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 272. 
 

636. «Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, Ορθόδοξη Χριστιανική 
Κατήχηση. Λευκωσία 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 273. 
 

637. «Τρύφων Π. Τσομπάνης, Η των Θείων Ευκοσμία και Τάξις. Αισθητική 
σπουδή της θείας λατρείας. Θεσσαλονίκη 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 
(2011), σ. 273. 
 

638. «Δήμητρα Κούκουρα, Λόγοι Επισκόπων. Περιγραφική προσέγγιση. 
Κατερίνη 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 273. 
 

639. «π. Κωνσταντίνος Καλλιανός, Ισορροπώντας. Κείμενα ποιμαντικής 
μέριμνας και βιοτής. Άγιον Όρος 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 
273-274. 
 

640. «Γεώργιος Δ. Ροδίτης, Χριστιανισμός και Πλούτος. Αθήνα 2009 (γ΄ 
έκδ.)», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 274. 
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641. «π. Μιχαήλ Καρδαμάκης, Μετάληψις Πυρός. Λειτουργία και 
Ευχαριστία της Εκκλησίας, Επιμέλεια – Επίμετρο: Κωνσταντίνος 
Δεληκωσταντής. Αθήνα 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 274. 
 

642. «π. Δημήτριος Στανιλοάε, Προσευχή και Ελευθερία. Υπερβαίνοντας τη 
φύση και το θάνατο. Αθήνα 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 274-
275. 
 

643. «π. Διονύσιος Δ. Τάτσης, Ο άγιος νεομάρτυς Ιωάννης ο εκ Κονίτσης. 
Αθήνα 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 275. 
 

644. «Νικόλαος Κυβερνητάκης-Συνάνης, Ο άγιος οσιομάρτυρας Νεκτάριος 
ο εκ Βρυούλων. Ηράκλειο 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 275. 
 

645. «π. Κωνσταντίνος Βαστάκης, Η οσία Μεθοδία της Κιμώλου. Αθήνα 
2009 (δ΄ έκδ.)», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 275. 
 

646. «Ιωάννης Μητράκος, Το Συναξάρι των Λακώνων Αγίων. Επίμετρον: 
Λακωνικές Εκκλησιαστικές Μορφές. Σπάρτη 2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 
82 (2011), σ. 276. 
 

647. «π. Διονύσιος Δ. Τάτσης, Η Ιερά Μονή Σωσίνου Παρακαλάμου. 
Ιωάννινα 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 276. 
 

648. «π. Διονύσιος Δ. Τάτσης, Η Ιερά Μονή Μακραλέξη Πωγωνίου. 
Ιωάννινα 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 276. 
 

649. «Ζαχαρίας Κλ. Ραπτόπουλος, Ιερά Μονή Σεϊδανάγιας στα Ιεροσόλυμα. 
Λεμεσός 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 276-277. 
 

650. «Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος, Οδηγός του Ορθοδόξου Προσκυνητού. 
Αθήνα 2008 (δ΄ έκδ.)», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 277. 
 

651. «Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Συμεωνίδης, Οι Δέκα Εντολές στην 
κανονική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αθήνα 2008», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 277. 
 

652. «Ιερομονάχου Ιωάσαφ Διονυσιάτου, Διδασκάλου και Εξηγητού, 
Διονυσιατική Μουσική Ανθολογία. Άγιον Όρος 2009», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 82 (2011), σ. 277-278. 
 

653. «Νικόλαος Δ. Μαλαξιανάκης, Μελοποιημένη Θεία Λειτουργία. Χανιά 
2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 278. 
 

654. «Ιωάννης Καστρινάκης, Αυτόμελα τροπάρια. Τα κατ’ ήχον στιχηρά, 
καθίσματα, κοντάκια, απολυτίκια και εξαποστειλάρια αυτόμελα τροπάρια. 
Χανιά 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 278. 
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655. «Αρχιμανδρίτης Μακάριος Γρινιεζάκης, Βιοηθικές θέσεις του 
Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου κυρού Χρυσοστόμου. Θεσσαλονίκη 2009», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 278. 
 

656. «Δομέτιος μοναχός, Η θέα της απόλυτης ωραιότητας. Ερμηνεία του 
μυστικού κόσμου των βυζαντινών εικόνων της Κύπρου. Λευκωσία 2009», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 279. 
 

657. «Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Ζαμπέλης, Κατηχητικός λόγος και 
εκκλησιαστικό βίωμα. Λευκάδα 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 
279. 
 

658. «Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος (Σαχάρωφ), Γράμματα στη Ρωσία. Έσσεξ 
Αγγλίας 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 279. 
 

659. «Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος (Σαχάρωφ), Οψόμεθα τον Θεόν καθώς 
εστί. Έσσεξ Αγγλίας 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 279-280. 
 

660. «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ο μάρτυρας της Πίστεως και της 
Πατρίδος. Κύπρος 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 280. 
 

661. «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ο μάρτυρας της Πίστεως και της 
Πατρίδος. Αρχείον Κειμένων. Κύπρος 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 
(2011), σ. 280. 
 

662. «Παρακλητικής Μουσικόν Εγκόλπιον. Πλάγιοι ήχοι. Άγιον Όρος 
2005», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 280. 
 

663. «Ηλίας Φραγκάκης, Εγκόλπιον Ιεροψάλτου. Μουσικόν 
Κυριακοδρόμιον. Ήχος πλάγιος δ΄, χ.τ.έ. 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 
(2011), σ. 281. 
 

664. «Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου Σεραφείμ, Ορθοδοξίας 
Νάματα. Τόμος Α΄ Ευαγγελικά. Κύμη Ευβοίας 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 
82 (2011), σ. 281. 
 

665. «Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ζιόμπολας, Ο Άγιος Νεκτάριος ο 
κορυφαίος και λαοφιλής των καιρών μας. Αθήνα 2008 (β΄ έκδ.)», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 281. 
 

666. «Χριστίνα Παν. Μαρεντάκη, Ο Γέροντας Θεοδόσιος, ο ασκητής της 
Κρήτης. Χανιά 2009 (έκδ. βελτιωμένη)», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 
282. 
 

667. «π. Γεώργιος Τριανταφύλλου – παπά-Γιώργης Ασπρόπουλος, ο πρώτος 
πνευματικός οδηγός του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. (Πάρος 2009)», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 282. 
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668. «Αν. Κόλτσιου-Νικήτα, Μεταφραστικά ζητήματα στην ελληνόφωνη 
και λατινόφωνη χριστιανική γραμματεία. Από τους Εβδομήκοντα ως τον 
Νικόλαο Σεκουνδινό. Θεσσαλονίκη 2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), 
σ. 282. 
 

669. «Παρακλητικής Μουσικόν Εγκόλπιον. Κύριοι ήχοι. Άγιον Όρος 
2006», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 283. 
 

670. «Γ. Κ. Παπαδημητρακόπουλος, Ροδόσταγμα Χρυσοστομικής Σοφίας 
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2009», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 287. 
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681. «Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Ο Γέροντας του Γένους. 

Διδαχές από το σκαμνί του πατροΚοσμά. Θεσσαλονίκη 2009», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 287. 
 

682. «Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, Αλφαβητικά Κεφάλαια. Άγιον Όρος 
2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 287. 
 

683. «Επίσκοπος Ιωσήφ Χαρκιολάκης Δρ. Θ., Μητροπολίτης πρ. Νέας 
Ζηλανδίας, Λαϊκή και θρησκευτική παράδοση στο έργο του Φώτη Κόντογλου. 
Αθήνα 2007», Εκκλησιαστικός Φάρος 82 (2011), σ. 288. 
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685. «Πασχ. Βαλσαμίδης, Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και 
τη Μακεδονία κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο. Θεσσαλονίκη 2011», Ο 
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687. «Γ. Ν. Αικατερινίδης, Εικονογραφία Σερραϊκής Λαογραφίας. Αθήνα 
2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό 
χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και 
του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 563 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

688. «Chr. Voss, Das slavophone Griechenland. Bemerkungen zum Ende 
eines Tabus, Südosteuropa Mitteilungen 40: 4 (2000), 351-363», Λαογραφία 
41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 563-564 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

689. «Γ. Δημητροκάλλης, Σπάνιοι και ανύπαρκτοι τινές άγιοι, Επετηρίς 
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(2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 564-565 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
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49-59», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό 
χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και 
του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 565 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
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691. «Χρ. Μαλτέζου, Προβιομηχανικά κτίσματα στη βενετοκρητική 
ύπαιθρο. Αρχειακές μαρτυρίες για τους νερόμυλους του Στύλου, Πρακτικά 
Ημερίδας ‘Τεχνογνοσία στη Λατινοκρατούμενη Ελλάδα’. Αθήνα 2000, 86-
89», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 565 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

692. «Αγιάσος 132, 134, 138», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 566-
567 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 

 
693. «Αθλητική ιστορία και φιλοσοφία 1», Λαογραφία 41 (2007-2009). 

Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 567-
568 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

694. «Αμάλθεια 138-139», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 568 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

695. «Αμάραντος 25», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 568-569 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

696. «Αργοκοιλιώτισσα 28, 31, 32, 33», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 569 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

697. «Αργοναύται – Κομνηνοί 92, 93, 95, 100», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 569-
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698. «Αρναία της Μακεδονίας 53, 59, 60, 61, 62», Λαογραφία 41 (2007-
2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 
2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», 
σ. 570-571 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

699. «Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών 13», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 572 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 



 980 

700. «Βίγλα 15, 16», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 572-573 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

701. «Βυζαντιακά 21», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 573 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 574 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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(2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 575 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

704. «Διάλογοι Καταλλαγής 68», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 575 [σε 
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Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 575-576 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

706. «Διδαχή 57: 622», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 576 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

707. «Εθνολογία 10», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 576-577 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

708. «Ελεύθερη Κυθραία 58, 71-72, 73, 74-75», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 577-
578 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

709. «Ελληνικά 52: 2», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 578-579 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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710. «Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 50, 51», Λαογραφία 41 

(2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 579 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

711. «Ηπειρωτικά Χρονικά 35, 36, 37», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 580 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

712. «Θρακικά 61 / 14», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 580-581 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

713. «Θρακική Επετηρίδα 9», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 581 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

714. «Ίστωρ 11, 13», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 581 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

715. «Καλυμνιακά Χρονικά 15», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 582 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

716. «Κληρονομία 34», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 582 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

717. «Μαγνησία 1», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 582-583 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

718. «Μαθητική Χαρά 34», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 583-584 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

719. «Μακεδονικά 32, 33», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
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Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 584 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

720. «Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 6», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 584-
585 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

721. «Μηλιακά 5», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα 
στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 585 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

722. «Μικρές Κυκλάδες 19», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 585 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

723. «Μνημοσύνη 14, 15», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 585-586 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

724. «Μνήμων 21, 22, 23, 24», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 586-
587 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

725. «Cesky lid. Etnologicky Casopis 89», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 587-
588 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

726. «Folklore 114», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 588-589 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

727. «Folk Lore Society News 35», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 589-
591 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

728. «Lares 67», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα 
στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 592 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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729. «Mitteillungen. Europäische Ethnologie», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 592-
593 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

730. «Αγιαθυμιώτικα Νέα 47, 49, 51, 52, 53», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 594-
596 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

731. «Ακροκόρινθος 42», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 596 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

732. «Αμαρυσία 37, 38», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 596-597 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

733. «Βορειοηπειρωτικόν Βήμα 11, 13, 16», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 597 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

734. «Γέρα 49, 50, 52», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 597-598 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

735. «Ερετρικοί Παλμοί 118», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 598-
599 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

736. «Ηπειρωτικά Νέα 129, 132», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 599 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

737. «Καστελλοριζιακά Νέα 615, 618, 621, 622», Λαογραφία 41 (2007-
2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 
2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», 
σ. 599-600 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

738. «Κωσταλεξιώτικα Νέα 140, 143», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 600-
601 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 



 984 

 
739. «Μεσοτοπίτικα Νέα 153, 156, 161», Λαογραφία 41 (2007-2009). 

Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 601 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

740. «Μικρασιατική Ηχώ 45, 46», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 602-
604 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

741. «Α. Αγγελοπούλου – Αίγλ. Μπρούσκου, Κατάλογος ελληνικών 
παραμυθιών 3. Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ 300-
499 1-2. Αθήνα 1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 605 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

742. «Α. Αγγελοπούλου, Ελληνικά παραμύθια 2. Τα αλληλοβόρα. Αθήνα 
2004», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό 
χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και 
του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 606 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

743. «Κ. Αθανασόπουλος, Οι φαντάροι γράφουν. Αθήνα 1999», Λαογραφία 
41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 606-607 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

744. «Ελ. Αλεξάκης, Ταυτότητες και Ετερότητες. Σύμβολα, συγγένεια, 
κοινότητα στην Ελλάδα - Βαλκάνια. Αθήνα 2001», Λαογραφία 41 (2007-
2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 
2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», 
σ. 607 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

745. «Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Καρπαθιακή Λαογραφία. Όψεις του λαϊκού 
πολιτισμού. Αθήνα 2001», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 607-608 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

746. «Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 
2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό 
χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και 
του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 608-609 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
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747. «Αμπελουργείν στη Λοκρίδα χθες και σήμερα. Αθήνα 2003», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 609 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

748. «Γ. Ανδρεάδης – Χρ. Ανδρεάδης, Το Τσαγράκ της Κερασούντας του 
Πόντου. Ιστορία-Λαογραφία. Αθήνα 1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 610 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

749. «Ευρ. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Μνήμης τεκμήρια. Αθήνα 2004», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 610 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

750. «Μιχ. Αρφαράς, Η «κατζιά», το λαϊκό μονόχωρο σπίτι της Καλύμνου. 
Αθήνα 1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 610-611 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

751. «Μ. Αρχοντάκης – Γ. Γιαννούλης, Ποίηση χαραγμένη στην πέτρα. 
Κοινωνική μνήμη και ποιητική με θέμα το σμυρίγλι από τα’ Απεράθου και την 
Κόρωνο της Νάξου. Αθήνα 2001», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 611-
612 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

752. «Στ. Ασημάκης, Αράχοβα (τοπωνυμιογλωσσικά). Αθήνα 2000», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 612 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

753. «Ευ. Αυδίκος, Μια φορά κι έναν καιρό … αλλά … μπορεί να γίνει και 
τώρα. Η εκπαίδευση ως χώρος διαμόρφωσης παραμυθάδων. Αθήνα 1999», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 612-613 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

754. «Ευ. Αυδίκος, Χάλασε το χωριό μας χάλασε. Ιστορίες περί ακμής και 
πτώσης στη Λευκίμη Έβρου. Αλεξανδρούπολη 2002», Λαογραφία 41 (2007-
2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 
2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», 
σ. 613 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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755. «Ευ. Αυδίκος – Ρ. Λουτζάκη – Χρ. Παπακώστας (επιμ.), Χορευτικά 

ετερόκλητα. Αθήνα 2004», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 613-614 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

756. «Μαρ. Βαϊάννη, Στη Σινασό της Καππαδοκίας. Πειραιάς 2000», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 614-615 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

757. «Βασ. Βασιλάκος, Ιστορία-Λαογραφία Δόριζας Καβουρακίου 
Τραπεζόντης (1460-1980). Τραπεζόντη 1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 623 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

758. «Χρ. Βεΐκου, Κακό Μάτι. Η κοινωνική κατασκευή της οπτικής 
επικοινωνίας. Αθήνα 1998», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 624 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

759. «Χρ. Βεΐκου (επιμ.), Λαογραφία και Ιστορία. Πανελλήνια Ένωση 
Φιλολόγων, Σεμινάριο 29. Αθήνα 2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 624-
625 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

760. «Φιλ. Βενάρδου, Η κουζίνα της Κιμώλου. Αθήνα 2001», Λαογραφία 41 
(2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 625 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

761. «Φιλ. Βενάρδου, Τα χοιροσφάγια της Σύρου. Αθήνα 2001», Λαογραφία 
41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 625-626 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

762. «Γ. Βενετούλιας, Παραμύθια της Κύθνου. Κύθνος 2001», Λαογραφία 
41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 626 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

763. «Γ. Βενετούλιας, Λαϊκά παραμύθια των Κυκλάδων. Αθήνα 2003», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
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(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 626-627 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

764. «Γ. Βενετούλιας, Τα κεραμικά της Κύθνου. Αθήνα 2004», Λαογραφία 
41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 627 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

765. «Διον. Βίτσος (επιμ.), Ζακυνθινά φαγιά, ψωμιά και γλυκίσματα. 
Αθήνα 2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 627-628 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

766. «Ν. Βλαχάκης, Κοντά στις παροιμίες μας (κείμενο και επιμύθιο). 
Κόρινθος 1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 628 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

767. «Μαρ. Βρέλλη-Ζάχου, Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την Ένωση 
(1864-1910). Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας και της κοινωνιολογίας 
του ενδύματος. Αθήνα 2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 628-629 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

768. «Βασίλ. Γεργατσούλης, ‘Το τσουκαλάκι’. Ένα λαϊκό παραμύθι της 
Καρπάθου. Αθήνα 2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 629-630 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

769. «Στ. Γεωργούλης, Νέα Βύσσα: Νέες Θερμοπύλες. Αθήνα 1997», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 630 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

770. «Κ. Γιαννός, Τα αρδευτικό σύστημα και οι τριανταδύο νερόμυλοι της 
κωμόπολης Κυθρέας Κύπρου. Αθήνα 1997», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 630 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

771. «Βασίλ. Γινόπουλος, Κέντρα παραγωγής νεότερης κεραμικής στη Δ. 
Μακεδονία. Θεσσαλονίκη 2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
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Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 631 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

772. «Τ. Γιοχάλας, Άνδρος. Αρβανίτες και αρβανίτικα. Αθήνα 2000», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 631 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

773. «Θαν. Γιωργαλλής, Κωακές καταγραφές από το χθες. Αθήνα 2000», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 631-632 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

774. «Δ. Γκέφου-Μαδιανού, Πολιτισμός και Εθνογραφία. Από τον 
εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική. Αθήνα 1999», Λαογραφία 41 
(2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 632-633 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

775. «Μ. Γκιόλιας, Παραδοσιακό δίκαιο και οικονομία του τσελιγκάτου. 
Αθήνα 2004», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 633-634 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

776. «Χαρ. Γκούτος, Η επαρχία της Κόνιτσας και η Μόλιστα επί 
τουρκοκρατίας. Αθήνα 2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 634 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

777. «Ευ. Γλυκός, Ο λαϊκός πολιτισμός της Καρυστίας και της Σκύρου. 
Αθήνα 2000», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 634 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

778. «Βασίλ. Γούναρης, Στις όχθες του Υδραγόρα. Οικογένεια, οικονομία 
και αστική κοινωνία στο Μοναστήρι 1897-1911. Αθήνα 2000», Λαογραφία 41 
(2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 635 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

779. «Λ. Γουριώτη, Λιθανάγλυφα και μαστόροι της πέτρας στη Δυτική 
Θεσσαλία, 19ος-αρχές 20ού αι. Αθήνα 2001», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
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Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 635 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

780. «Μιχ. Γρηγοράκης, Κρητικά λαογραφικά για τους μήνες. Χανιά 2002», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 635-636 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

781. «Β. Δάβος, Τοπωνύμια της Ηλείας (6.500 τοποθεσίες). Αθήνα 1998», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 636 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

782. «Β. Δάβος, Η εφημερίδα ‘Πατρίς’ Πύργου 1902-2002. Τα μεγάλα 
γεγονότα και η ζωή των κατοίκων της Ηλείας μέσα από τις ειδήσεις και τα 
ρεπορτάζ. Πύργος 2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 636 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

783. «Λ. Δαμουλή-Φίλια, Από την ανάμνηση στην ιστορία. Περιήγηση στη 
Γαστούνη και στην Ηλεία του περασμένου αιώνα (1880-2000). Αθήνα 2004», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 636-637 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

784. «Ιω. Δανέζης, Σαντορίνη, Θήρα, Θηρασία, Ασπρονήσι, Ηφαιστεία. 
Αθήνα 2001», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 637 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

785. «Θεοφ. Δεληγιάννης, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Αθήνα 2001», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 637-638 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

786. «Βασίλ. Δερεχάνης, Αμπελιωνίτικες έρευνες και ενθυμήσεις. 
Καρδίτσα 1998», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 638 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

787. «Αγγ. Δευτεραίος, Το ψωμί κατά τον γάμο, τη γέννηση, την τελευτή 
και ως δώρο στις κοινωνικές σχέσεις των Ελλήνων. Η συμβολική και μαγική 
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χρήση του από τους Νεοέλληνες. Αθήνα 2000», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 638-
639 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

788. «Κ. Θ. Δημαράς, Σύμμικτα 1. Από την παιδεία στην λογοτεχνία. 
Αθήνα 2000», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 639 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

789. «Μ. Δημάση – Αχμ. Νιζάμ, Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της 
τουρκικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη 2004», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 639-
640 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

790. «Γ. Δημητροκάλλης, Παραδοσιακή ναοδομία στην Τήνο. Αθήνα 
2004», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό 
χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και 
του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 640 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

791. «Δημ. Δικαιάκος, Ο ‘νόμος των τριών’ στην Οδύσσεια του Νίκου 
Καζαντζάκη – μια σύγκριση με το δημοτικό τραγούδι. Μελβούρνη 2001», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 640-641 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

792. «Μ. Δραγούμης, Η παραδοσιακή μας μουσική. Δάσκαλοι – Ερευνητές 
– Δημιουργοί (Συλλογή άρθρων) 1. Αθήνα 2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 641 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

793. «Στ. Ήμελλος, Τα σατιρικά δημοτικά τραγούδια. Αθήναι 2000», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 641-642 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

794. «Στ. Ήμελλος, Λαογραφικά 4. Ποικίλα. Αθήνα 2003», Λαογραφία 41 
(2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 642-643 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
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795. «Στρ. Θεοδοσίου – Μαν. Δανέζης, Ο κύκλος του χρόνου. Αστρονομία 
και μυστηριακές λατρείες. Αθήνα 2004», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 643 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

796. «Χρ. Καλαϊτζής, Μητροπολίτης Μύρων, Οι Εκκλησίες και τα 
ξωκλήσια της Ίμβρου. Η θρησκευτικότητα και η λαϊκή παράδοση του νησιού. 
Αθήνα 1998», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 643-644 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

797. «Εύα Καλπουρτζή, Για τη Γαλαζιανή και για τον σκλάβο. Δοκιμές 
ιστορικής εθνογραφίας. Αθήνα 2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 644 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

798. Διον. Κανελλακόπουλος. Γλωσσάριο πελοποννησιακής διαλέκτου, 
βασισμένο στην τοπική διάλεκτο του χωριού Λαδικού Ολυμπίας νομού 
Ηλείας και των γύρω κοινοτήτων και δυο χωριάτικοι διάλογοι του 1947. 
Αθήνα 2000», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 645 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

799. «Μαρ. Καπλάνογλου, Ελληνική λαϊκή παράδοση. Τα παραμύθια στα 
περιοδικά για παιδιά και νέους (1836-1922). Αθήνα 1998», Λαογραφία 41 
(2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 645 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

800. «Μαρ. Καπλάνογλου, Παραμύθι και αφήγηση στην Ελλάδα : μια παλιά 
τέχνη σε μια νέα εποχή. Το απράδειγμα των αφηγητών από τα νησιά του 
Αιγαίου και από τις προσφυγικές κοινότητες των Μικρασιατών Ελλήνων. 
Αθήνα 2001», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 645-646 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

801. «Μαρ. Καπλάνογλου, Κόκκινη κλωστή κλωσμένη. Λαϊκά παραμύθια 
και αφηγητές του Αιγαίου. Αθήνα 2004», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 646-
647 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

802. «Θ. Καρασούτας, Λαϊκός πολιτισμός Κλειτορολευκασίας 
Καλαβρύτων. Αθήνα 2001», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
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Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 647 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

803. «Θ. Καρασούτας, Δημοτικά τραγούδια Κλειτορολευκασίας Αχαϊας. 
Αθήνα 2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 647-648 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

804. «Κων, Καρδαμίτσης, Λαογραφικά Εξωμεριάς Τήνου. Αθήνα 2004», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 648 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

805. «Δημ. Κάσσιος, Λυκοποριά Ευρωστίνης Κορινθίας, ιστορικές και 
λαογραφικές προσεγγίσεις. Αθήνα 2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 648-
649 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

806. «Γρ. Κατσαλίδας, Δημοτικά τραγούδια από τη Βόρειο Ήπειρο. Αθήνα 
2001», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό 
χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και 
του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 649 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

807. «Δημ. Κατσουλάκος, Η νότια Κοίλη Λακεδαίμων και τα μοιρολόγια 
της. Αθήνα 2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα 
στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 649-650 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

808. «Ασπ. Κατσούλη-Συμεώνογλου, Βάτικα, η πατρίδα μου. Από το λαϊκό 
πολιτισμό των Βοιών. Αθήνα 2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 650 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

809. «Marg. Kenna, Η κοινωνική οργάνωση της εξορίας. Πολιτικοί 
κρατούμενοι στον Μεσοπόλεμο. Αθήνα 2004», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 650-
651 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

810. «Ν. Κόκκας – Ν. Κωνσταντινίδης – Ρ. Μεχμέταλη, Τα Πομακοχώρια 
της Θράκης. Ιστορία – γλώσσα – περιήγηση - λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα 
2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό 
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χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και 
του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 651-652 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

811. «Δημ. Κολέτσος, Της βρύσης ο ανήφορος. Τα δημοτικά τραγούδια στο 
χωριό μου. Αθήνα 2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 652 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

812. «Γ. Κολλάτος, Άμμος Μεσηνίας. Αθήνα 2002», Λαογραφία 41 (2007-
2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 
2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», 
σ. 652 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

813. «Αρ. Κόλλιας, Ο Antonio Bellusci και η μαγεία της λαϊκής παράδοσης. 
Αθήνα 2000», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 652-653 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

814. «Σωτ. Κόλλιας, Το χωριό μας, τα Καλύβια. Αναμνήσεις και 
ακούσματα ενός Καλυβιώτη. Καλύβια Αττικής 2000», Λαογραφία 41 (2007-
2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 
2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», 
σ. 653 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

815. «Γ. Κομζιάς, Αιτωλικιώτικη λαογραφία 1. Το πανηγύρι της Αγι’-
Αγάθης. Αιτωλικό 1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 653-654 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

816. «Γ. Κορίδης, Τα ωραιότερα δημοτικά τραγούδια. Αθήνα 2000», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 654 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

817. «Κατ. Κορρέ-Ζωγράφου, Τα κεραμεικά του Τσανάκ Καλέ, 1670-1922. 
Αθήνα 2000», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 654 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

818. «Κατ. Κορρέ-Ζωγράφου, Παραδοσιακή ζωή και τέχνη στα κείμενα 
των περιηγητών 15ος-19ος αι. Αθήνα 2001», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
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Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 655 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

819. «Κατ. Κορρέ-Ζωγράφου, Τα κεραμεικά του Αιγαίου (1600-1950). 
Αθήνα 2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 655-656 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

820. Κατ. Κορρέ-Ζωγράφου, Άνθρωποι και παραδοσιακά επαγγέλματα στο 
Αιγαίο 2. Αθήνα 2004», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 656 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

821. «Κατ. Κορρέ-Ζωγράφου, Τα κεραμεικά Ιζνίκ της μονής Παναχράντου 
Άνδρου. Αθήνα 2004», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 656-657 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

822. «Κύπρος Κουρτελλάρης, Συλλογή κυπριακών παροιμιών. Τα 
‘μιλλωμένα’ στον κυπριακό παροιμιακό λόγο. Λευκωσία 2000», Λαογραφία 
41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 657-658 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

823. «Ευαγγ. Κουτσοδόντη, Αλάτσατα Μικράς Ασίας. Η πατρίς των γονέων 
μου. Ιστορία-λαογραφία-μνήμες. Αθήνα 2001», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 658 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

824. «Γ. Κουτσοκλένης, Φθίνοντα επαγγέλματα. Ασχολίες γυναικών που 
ξεχάστηκαν. Παραδοσιακές καλλιέργειες. Άγιος Γεώργιος Αμφίσσης 2002», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 658 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

825. «Περ. Κουτσουράδη, Παραδοσιακές γεύσεις από την Κω. Αθήνα 
2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό 
χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και 
του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 659 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

826. «Θεοδ. Κυπριανού, Από τη χλωρίδα της Κύπρου. Μύθος - παράδοση. 
Χρήσεις και θεραπευτικές ιδιότητες. Λευκωσία 2000», Λαογραφία 41 (2007-
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2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 
2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», 
σ. 659 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

827. «Κύπρος. Δημοτική μουσική. Cyprus. Popular music. Αθήνα 1999», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 660 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

828. «Τ. Κυριακίδης, Το Περίβλεπτον Δράμας. Από την ανταλλαγή (1924) 
μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη 1998», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 660-
661 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

829. «Δημ. Κυριακόπουλος, Περδικονέρι Γορτυνίας και οι συνοικισμοί του 
Γαλατάς, Μπουλιάρι, Συριαμάκος. Αθήνα 2000», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 661 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

830. «Θ. Κυρκούδης, Τρίγωνο, η μεσοποταμία του Έβρου. Δίκαια 2004», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 661 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

831. «Κων. Κωντσιλίδης, Νόστιμον Ξυλότρος. Αγία Παρασκευή Βισαλτίας 
Σερρών. Σέρρες 1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 661-662 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

832. «Αλ. – Φ. Λαγόπουλος, Ο ουρανός πάνω στη γη. Τελετουργίες 
καθαγίασης του ελληνικού παραδοσιακού οικισμού και προέλευσή τους. 
Αθήνα 2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 662 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

833. Δημ. Λαζογιώργος-Ελληνικός, Αγγελική Χατζημιχάλη. Η Ελληνίδα 
που φώτισε το Γένος. Αθήνα 1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 662-
663 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

834. «Μαρ. Καπλάνογλου (εισαγωγή-σχόλια), Λαϊκά παραμύθια και 
παραμυθάδες της Δωδεκανήσου 1. Ρόδος 1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
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Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 663-
664 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

835. «Β. Δ. Αναγνωστόπουλος (επιμ.), Λαϊκή παράδοση και παιδί. Αθήνα 
1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό 
χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και 
του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 664 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

836. «Γ. Λεκάκης, Τάματα και αναθήματα. Αθήναι 2001», Λαογραφία 41 
(2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 665 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

837. «Δημ. Λουκάτος, Λαογραφικά σύμμεικτα της νήσου Παξών 
(καταγραφή 1957). Αθήνα 2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 665-
666 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

838. «Δημ. Λουκάτος, Σύγχρονα Λαογραφικά – Folklorica Contemporanea. 
Αθήνα 2003 (β΄ έκδοση) », Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 666 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

839. «Γ. Λουκιανός, Οι βοτσαλωτές αυλές του Αιγαίου. Ένα οδοιπορικό 
στις αυλές της Χίου, της Μυτιλήνης, της Ρόδου, της λοιπής Δωδεκανήσου, 
των Σπετσών και της Κρήτης. Αθήνα 1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 667 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

840. «Άννα Λυδάκη, Οι Τσιγγάνοι στην πόλη. Μεγαλώνοντας στην Αγία 
Βαρβάρα. Αθήνα 1998», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 667 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

841. «Άννα Λυδάκη, Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας. Αθήνα 
2001», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό 
χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και 
του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 667-668 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

842. «Άννα Λυδάκη, Ίσκιοι κι αλαφροϊσκιωτοι. Λαϊκός λόγος και 
πολιτισμικές σημασίες. Αθήνα 2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
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Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 668 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

843. «Μιχ. Μαγουλάς, Η κουζίνα της Ιθάκης. Μια περιήγηση στην 
ιθακήσια παραδοσιακή γεύση. Αθήνα 1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 669 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

844. «Ελ. Μακράκη – Χρ. Χρυσικού (επιμ.), Επαγγέλματα στη Χάλκη, 
χθες, σήμερα, άυριο, Οικονομική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας. 
Αθήνα 2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 669 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

845. «Γ. Μανιατέας, Λεξικό της μανιάτικης διαλέκτου. Συλλογή Α΄. Αθήνα 
2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό 
χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και 
του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 669-670 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

846. «Μάγδα Μαριά, Θύρες και θυρώματα της Ρόδου στο πέρασμα των 
αιώνων. Ρόδος 2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 670 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

847. «Μ. Γ. Μερακλής, Θέματα Λαογραφίας. Αθήνα 1999», Λαογραφία 41 
(2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 670-671 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

848. «Μ. Γ. Μερακλής, Το λαϊκό παραμύθι. Κείμενα παραμυθολογίας. 
Αθήνα 1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 671 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

849. «Μ. Γ. Μερακλής, Νεοελληνικός λαϊκός βίος. Όψεις και απόψεις. 
Αθήνα 2001», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 671-672 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

850. «Μ. Γ. Μερακλής, Παιδαγωγικά της Λαογραφίας. Αθήνα 2001», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
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περιοδικού «Λαογραφία», σ. 672 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

851. «Μ. Γ. Μερακλής, Τα παραμύθια μας. Αθήνα 2001», Λαογραφία 41 
(2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 672-673 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

852. «Μ. Γ. Μερακλής, Η συνηγορία της Λαογραφίας. Αθήνα 2004», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 673-674 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

853. «Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση – 
Ήθη και έθιμα – Λαϊκή τέχνη. Αθήνα 2004», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 674 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

854. «Αν. Μηλιώνης, Το Περιστέρι Πωγωνίου (Μέγγουλη). Ιστορία, 
παράδοση και γενεαλογία. Αθήνα 1998», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 674-
675 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

855. «Μ. Μινόπουλος, Λουτρός. Στα βήματα του χρόνου και του χώρου. 
Τραϊανούπολη 2001», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 675 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

856. «Γ. Μιχαλακόπουλος, Το Σταυροδρόμι και ο οικισμός Μακράδας 1. 
Γεωγραφικά – Ιστορικά κ.λπ. στοιχεία. Χίος 1998», Λαογραφία 41 (2007-
2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 
2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», 
σ. 675 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

857. «Γρ. Μιχαλόπουλος, Καρύταινα – Βραχόρραφτη. Αθήνα 1999», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 676 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

858. «Μουσικές της Θράκης. Μία διεπιστημονική προσέγγιση: Έβρος. 
Αθήνα 1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
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Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 676-677 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

859. «Νικ. Μουτσόπουλος, Τα τζάτζαλα. Το πανάρχαιο έθιμο της 
αναρτήσεως ρακών σε δέντρα, πλάι σε «αγιάσματα» για την ίαση ασθενών. 
Θεσσαλονίκη 2000», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα 
στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 677-678 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

860. «Κων. Μπάδα, Ο κόσμος της εργασίας. Οι ψαράδες της 
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (18ος-20ός αιώνας). Αθήνα 2004», Λαογραφία 
41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 678 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

861. «Γ. Κ. Μπαλαφούτης, Παραδοσιακά ακούσματα. Τραγούδι – 
παράδοση – λαογραφία. Καλαμάτα 1998», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 678 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

862. «Γ. Κ. Μπαρούτας, Μεσοχώρα. Ιστορία, οικονομία, κοινωνία, 
πολιτισμός. Η διαλεκτική της καταστροφής μιας γεωργοκτηνοτροφικής 
κοινωνίας. Αθήνα 1998», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 678-679 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

863. «Διον. Μπερερής, Γουριά Μεσολογγίου. Αθήνα 2002», Λαογραφία 41 
(2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 
2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού 
«Λαογραφία», σ. 679 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

864. «Θαν. Μπόλος – Μπιρμπίλης, Ο γάμος στο χωριό μου (περιοχή 
Πωγωνίου). Αθήνα-Γιάννινα 1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 679-
680 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

865. Θαν. Μωραϊτης, Ανθολογία αρβανίτικων τραγουδιών της Ελλάδας. 
Αθήνα 2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα 
εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 680 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

866. «Τζ. Μωραϊτη, Ο Μαγικός Βοηθός. Ο ρόλος του μαγικού βοηθού στην 
εξέλιξη του παραμυθιού (Supernatural Helpers, A. Aarne-St. Thompson 500-
559). Παραμυθολογική μελέτη. Αθήνα 2003», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
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Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 680-
681 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

867. «M. Morfakidis, Karaguosis. El Theatro de Sombras griego. Granada 
1999», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό 
χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και 
του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 681-682 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

868. «Bilj. Sikimic – Ljub. Radenkovic (επιμ.), Hidden Minorities in the 
Balkans. Belgrade 2004», Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. 
Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 682-683 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

869. «Fot. Tsibiridou, Les Pomak dans la Thrace grecque. Discours ethnique 
et pratiques socioculturelles. Paris 2000», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 683 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

870. «Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (επιμ.), Θητεία. Τιμητικό αφιέρωμα στον 
καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή. Αθήνα 2002», Λαογραφία 41 (2007-2009). 
Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια (1908 - 1909 / 2008 - 2009) της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού «Λαογραφία», σ. 685-
687 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

871. «Emm. Moser-Karagiannis – Ελ. Γιακουμάκη (επιμ.), Κανίσκιον 
Φιλίας. Τιμητικός τόμος για τον Gay-Michel Saunier. Αθήνα 2002», 
Λαογραφία 41 (2007-2009). Εκατονταετήριος. Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια 
(1908 - 1909 / 2008 - 2009) της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και του 
περιοδικού «Λαογραφία», σ. 687-688 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

872. «Βασ. Αραβαντινός, Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Αθήνα 2010», 
Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων 396 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012), σ. 
116. 
 

873. «Στ. Γ. Μίλλερ, Ο Ιντιάνα Μίλλερ και ο ναός του Νεμείου Διός. 
Αθήνα 2010», Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων 396 (Σεπτέμβριος-
Οκτώβριος 2012), σ. 116. 
 

874. «Ίδρυμα Ιστορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου, Η δίκη των οκτώ και η 
εκτέλεση των έξι. Ένα δράμα του σύγχρονου Ελληνισμού. Αθήνα 2010, β΄ 
έκδ.», Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων 396 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012), 
σ. 116. 
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875. «Παν. Μπούμης, Η εξυπνάδα των Νεοελλήνων. Αθήνα 2010», Δελτίον 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων 396 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012), σ. 116. 
 

876. «Πάροδος: Λογοτεχνικό περιοδικό 38 (2010), σελ. 4481-4600», 
Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων 396 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012), σ. 
116. 
 

877. «Β. Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες – μέθοδοι - θεματικές. 
Αθήνα 2009», Παρνασσός 53 (2011), σ. 445-446. 
 

878. «Β. Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄. Έθιμα και τραγούδια της 
Μεσογείου και της Βαλκανικής. Αθήνα 2009», Παρνασσός 53 (2011), σ. 446-
447. 
 

879. «Β. Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Β΄. Δημώδη βιβλία και λαϊκά 
θεάματα στη χερσόνησο του Αίμου. Αθήνα 2009», Παρνασσός 53 (2011), σ. 
447-448. 
 

880. «Σπ. Καρύδης – Παν. Τζιβάρα, Η ιερά μονή αγίων Θεοδώρων 
Στρατιάς Κερκύρας. Ιστορική πορεία-βιβλιοθήκη-αρχείο. Αθήνα 2009», 
Παρνασσός 53 (2011), σ. 449-450. 
 

881. «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου. Παλαιοντολογικό Μουσείο. 
Ίδρυμα Κ. & Μ. Ζημάλη. Natural History Museum of the Aegean. 
Paleontological Muzeum. K. & M. Zimalis Foundation. Σάμος – Samos 
2011», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας 
κ. Ευσεβίου, σ. 205-206. 
 

882. «Στέλλα Ταμβάκου, Η Σάμος και το μοναστήρι του Μεγάλου Σταυρού. 
Σάμος 2011», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια 
θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου 
και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 206-209. 
 

883. «Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας. Αθήνα 2012», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 209. 
 

884. «Τα ποιήματα του Λευτέρη Βοργιά. Αθήνα 2012», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 209-210. 
 

885. «Μιχάλης Παπαδημητρίου, Η φωνή των ζώων. Έμμετρη μετάφραση 
των μύθων του Αισώπου. Αθήνα 2012», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-
2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 210-211. 
 

886. «Γ. Βοϊκλής, Σάμος: Σελίδες ιστορίας από τα προϊστορικά χρόνια ως 
τις μέρες μας. Αθήνα 2012», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι 
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χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 211-213. 
 

887. «Μ’ ολάνυχτα μάτια … Παιδικές και εφηβικές μνήμες από την κατοχή, 
την Αντίσταση και τον Εμφύλιο στη Σάμο (1940-1950). Αθήνα 2012», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής 
διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, 
σ. 213. 
 

888. «Αλεξία Ορφανού, Το θεσμικό πλαίσιο και η ιδεολογική λειτουργία 
της ελληνικής εκπαίδευσης στη Σάμο την περίοδο της Ηγεμονίας (Αύγουστος 
1834 – Μάρτιος 1913). Φλώρινα 2012, διδακτορική διατριβή στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-
2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 214-215. 
 

889. «Δημήτρης Θρασυβούλου, Ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Σάμο, 1947-
1949. Τοπικές κοινωνίες και πολιτικές συγκρούσεις. Αθήνα 2011, διδακτορική 
διατριβή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής 
διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, 
σ. 215-216. 
 

890. «Ν. Βαφέας, Από τον ληστή στον αντάρτη. Τα ένοπλα κινήματα των 
Γιαγάδων στη Σάμο (1914-1925). Αθήνα 2012», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 
(2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 216-222. 
 

891. «Dieter Graf, Walking the Greek Islands: Samos. Münich 2005», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας 
κ. Ευσεβίου, σ. 222-223. 
 

892. «Nigel McGilchrist, Samos with Ikaria and Fourni. London 2010», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας 
κ. Ευσεβίου, σ. 223-226. 
 

893. «Γ. Κ. Αγγελινάρας, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ο λυρισμός της 
νοσταλγίας και η γοητεία του ρεμβασμού. Σάμος 2012», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 227-231. 
 

894. «Τέος Ρόμβος, Γεώργιος Νέγρος, ο τίγρης του Αιγαίου. Αθήνα 2012», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας 
κ. Ευσεβίου, σ. 236-237. 
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895. «Έπη Χριστοδούλου, Οδοιπορικό σε μια χούφτα γης. Πινελιές 
ανάμεσα σ’ ένα πεύκο κι ένα κομμάτι θάλασσα. Αθήνα 2012», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής 
διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, 
σ. 237-238. 
 

896. «Κων. Τσάκος – Μαρ. Βιγλάκη-Σοφιανού, Σάμος: Τα αρχαιολογικά 
μουσεία. Αθήνα 2012», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι 
χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 238-239. 
 

897. «Ν. Κυπραίος, Βιαίας πνοής ελευθερία. The ecstatic breath of 
Freedom. Der Bedingungslose Weg der Freiheit. Vienna 2011», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής 
διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, 
σ. 239-240. 
 

898. «Union Academique International / Αcademy of Athens – Centre for 
Antiquity, Tabula Imperii Romani. J35 Smyrna. I. Aegean Islands. Athens 
2012», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας 
κ. Ευσεβίου, σ. 240-241. 
 

899. «Ν. Κυπραίος, Σχέδια. Σάμος 2011», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 
(2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 241-242. 
 

900. «Nikos Kypraios, Byzantine Iconographic Enigmas. Vienna 2012», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς 
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας 
κ. Ευσεβίου, σ. 242-243. 
 

901. «Ν. Κυπραίος, Παρά δήμον ονείρων. Ιριδισμοί και προτυπώσεις. 
Αθήνα 1996», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια 
θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου 
και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σ. 243-244. 
 

902. «Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Η Κάρπαθος σε αρχαίους έλληνες, λατίνους 
και βυζαντινούς συγγραφείς. Αθήνα 2013», Η Ροδιακή (17 Μαΐου 2013), σ. 
24 [= Αδέσμευτη Κάρπαθος (15 Μαΐου 2013), σ. 10]. 
 

903. «Κορνηλία Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν, Το ζήτημα της γλώσσας στην 
Κωνσταντινούπολη. Λόγος και αντίλογος στην εφημερίδα ‘Ο Ταχυδρόμος’ 
(1898-1908). Αθήνα 2012», Ο Πολίτης 551 (Μάρτιος 2013), σ. 11-12. 
 

904. «Μάραθα. Επετηρίδα 13 (2010), έκδ. Σύλλογος Απανταχού 
Μαραθαίων «Η Αγία Τριάς», σελ. 320», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-
2013), σ. 307. 
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905. «Παν. Μπούμης, Η εξυπνάδα των νεοελλήνων. Αθήνα 2010», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 307. 
 

906. «Η δίκη των οκτώ και η εκτέλεση των έξι. Ένα δράμα του σύγχρονου 
Ελληνισμού, Αθήνα 2010 (β΄ έκδ. εμπλουτισμένη)»,  Εκκλησιαστικός Φάρος 
83-84 (2012-2013), σ. 307. 
 

907. «Πάνος Λιγομενίδης, Επιστήμη και κοινωνία, Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών 84 (2009), σ. 329-337», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 
(2012-2013), σ. 308. 
 

908. «Πάνος Λιγομενίδης, Η επιστήμη της συμπεριφοράς των 
‘εγκλειδωμένων κοινωνιών, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 84 (2009), σελ. 
289-303», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 308. 

 
909. «Πάροδος. Λογοτεχνικό περιοδικό 38 (2010), σελ. 4481-4600», 

Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 308. 
 

910. «Επανάσταση Ζωής. Ημερολόγιο 2011, Αθήνα 2011, έκδ. 
Εκπαιδευτήρια Δούκα», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 308-
309. 

 
911. «E. Moutsopoulos, Reflects et Resonances du kairos, Athenes 2010, 

έκδ. Academie d’ Athenes. Centre de Recherche sur la Philosophie Grecque», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 309. 

 
912. «Σπουδαί / Spoudai. Περιοδική Επιστημονική Έκδοση του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς 58 (2008), τεύχ. 1-2, σελ. 334 και τεύχ. 3-4, σελ. 
246», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 309. 

 
913. «Στέφανος Γ. Μίλλερ, Ο Ιντιάνα Μίλλερ και ο ναός του Νεμείου Διός, 

Αθήνα 2010, έκδ. του Φοίνικα, χορηγία: Club Hotel Casino Loutraki», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 309-310. 

 
914. «Βασ. Αραβαντινός, Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, Αθήνα 2010, 

έκδ. Κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 
(2012-2013), σ. 310. 

 
915. «Αλέξανδρος Παπαδερός, Μετακένωσις. Ελλάς, Ορθοδοξία, 

Διαφωτισμός κατά τον Κοραή και τον Οικονόμο, Αθήνα 2010, εκδ. Ακρίτας», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 310-313. 

 
916. «Π. Μυλωνάς, Μονή Βατοπεδίου. Τεύχος πρώτο: Οικιστική ανάλυση, 

πυρκαϊά-αναστήλωση, παλαιές περιγραφές, Αθήναι 2003 και Μονή 
Βατοπεδίου. Τεύχος δεύτερο: Πίνακες, Αθήνα 2003, με 26 πίνακες, έκδ. 
Ακαδημία Αθηνών, σειρά «Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών» αρ. 58», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 313-314. 
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917. «Ευθ. Τσιγαρίδας (επιστ. επιμ.), Εικόνες της Ιεράς Μονής 
Καρακάλλου, Θεσσαλονίκη 2011», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-
2013), σ. 314. 

 
918. «Νικόλαος Τουτός - Γεώργιος Φουστέρης, Ευρετήριον της 

Μνημειακής Ζωγραφικής του Αγίου Όρους, 10ος-17ος αιώνας, Αθήνα 2010, 
έκδ. «Κέντρου Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» της 
Ακαδημίας Αθηνών», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 315. 

 
919. «Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου, Πνευματικαί 

επισημάνσεις, Θεσσαλονίκη 2011, εκδ. Το Παλίμψηστον», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 315-316. 

 
920. «Χρήστος Δημ. Δημητρόπουλος, Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής και 

Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης Βάχλιας, Αθήνα 2010», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 316. 

 
921. «Το Άγιον Όρος του Κώστα Μπαλάφα, 1969-2001, Αθήνα 2011, εκδ. 

εφημερίδας Τα Νέα», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 316. 
 

922. «Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης (επιμ.), Νικόλαος Λούβαρης. Ο φιλόσοφος, 
παιδαγωγός και θεολόγος, Θεσσαλονίκη 2011, έκδ. Φιλόπτωχος Αδελφότης 
Ανδρών Θεσσαλονίκης», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 316-
317. 

 
923. «Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου – Δ. Γ. Αποστολόπουλος, Επίσημα 

κείμενα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Τα σωζόμενα από την 
περίοδο 1454-1498, Αθήνα 2011, έκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρο 
Νεοελληνικών Ερευνών – Θεσμοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία. 
Αρχεία Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, αρ. 121», Εκκλησιαστικός Φάρος 
83-84 (2012-2013), σ. 317. 

 
924. «Δ. Γ. Αποστολόπουλος, Το Νόμιμον της Μεγάλης Εκκλησίας 1564 – 

ci. 1593. Τόμος Α΄: Το ιστορικό περίγραμμα. Τα πανομοιότυπα, Αθήνα 2008, 
έκδ. έκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών – Θεσμοί 
και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία. Αρχεία Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, αρ. 104 και Το Νόμιμον της Μεγάλης Εκκλησίας 1564 
– ci. 1593. Τόμος Β΄: Η αρχική συγκρότηση. Η μεταγραφή, Αθήνα 2010, έκδ. 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών – Θεσμοί και 
Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία. Αρχεία Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, αρ. 105», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), 
σ. 317-318. 
 

925. «Ο μοναχισμός στη Σάμο. Χθες – σήμερα - αύριο. Πρακτικά Ημερίδας 
(Σάμος, 16 Νοεμβρίου 2009). Αθήνα 2011, εκδ. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Αιγαίου. Παλαιοντολογικό Μουσείο Μυτιληνιών Σάμου – Ίδρυμα 
Κωνσταντίνου και Μαρίας Ζημάλη, Μελέτες για την ιστορία και τον 
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πολιτισμό της Σάμου αρ. 2», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 
318-319. 

 
926. «Παναγιώτης Τζουμέρκας, Ο Κώδιξ υπ’ αρίθμ. 393 της Αλεξανδρινής 

Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης ο λεγόμενος του Πατριάρχου Αλεξανδρείας 
Παϊσίου. Αλεξάνδρεια 2010, έκδ. Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας – Σειρά: Πηγές και Τεκμήρια Πατριαρχικής 
Ιστορίας – 4», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 319. 

 
927. «Δελτίο Σαμιακών Μελετών 1 (2011-2012): Έπαινος Σιωνίτιδος 

Εκκλησίας. Αφιέρωμα τιμής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σσ. 214», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 319. 
  

928. «Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας, Η εικονολογία του Θεοδώρου Στουδίτη, 
Θεσσαλονίκη 2011, εκδ. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 
Ανάλεκτα Βλατάδων, αρ. 68», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 
320. 

 
929. «Πόλλη Θαναηλάκη, Αμερικανικά όνειρα και ιεραποστολικός 

ρομαντισμός. Το προτεσταντικό βιβλίο και η «Μάχη» των εκδόσεων στη 
Νοτιο-Ανατολική Μεσόγειο το 19ο αιώνα, Αθήνα 2011, εκδ. Παπαζήση», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 320-321. 

 
930. «Κιβωτός Φιλίας. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. 

Παναγόπουλο. Die Arche der Freundschaft. Festschrift für Professor Dr. 
Theodor J. Panagopoulos. Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2011», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 321.  
 

931. «Κανίσκιον. Τιμητικός τόμος επί τη 10ετηρίδι (2001-2011) της 
αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, 
Ερμιονίδος και Τροιζηνίας κ. Εφραίμ, Ύδρα 2011», Εκκλησιαστικός Φάρος 
83-84 (2012-2013), σ. 321-322. 
 

932. «Παναγιώτα Τζιβάρα – Σπύρος Καρύδης, Η Βιβλιοθήκη της μονής 
Πλατυτέρας Κέρκυρας. Χειρόγραφα – έντυπα – αρχείο, Αθήνα 2010», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 322. 
 

933. «Σπύρος Καρύδης – Παναγιώτα Τζιβάρα, Το ‘τενόρε της 
ψαλιμουδίας’. Το μουσικό χειρόγραφο της μονής Πλατυτέρας Κέρκυρας, 
Αθήνα 2011», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 322-323. 
 

934. «Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Μουτάφης, Τα μοναστήρια της Ξάνθης, 
Ξάνθη 2010, έκδ. Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου –Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), 
σ. 323. 
 

935. «Ιερά Μητρόπολις Ελασσώνος, Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου 
Ολυμπιωτίσσης. Το Κειμηλιαρχείον, Ελασσών 2009, έκδ. Ιερά Μητρόπολις 
Ελασσώνος», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 323-324. 
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936. «Αθανάσιος Αν. Αγγελόπουλος, Ακαδημικοί Περίπατοι. Επίκαιρα 

θέματα εθνικής και εκκλησιαστικής πολιτικής και διπλωματίας. Επιμέλεια 
κειμένων – Προλεγόμενα: Γρ. Λιάντας – Π. Τζουμέρκας, Θεσσαλονίκη 2011, 
εκδ. Αθανασίου Αλτιντζή», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 324. 
 

937. «Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Η θεολογική και κανονική 
παράδοση της Εκκλησίας της Ελλάδος περί του καθαγιασμού, της παραλαβής 
και της λατρευτικής χρήσεως του Αγίου Μύρου κατά τον ιθ΄ και κ΄ αιώνα, 
Αθήνα 2012», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 324-325. 
 

938. «Μοναχός Γαβριήλ Φιλοθεΐτης – Monk Gabriel, Άθως. Ομορφιά και 
χάρη – Beauty and grace, Αθήνα- Athens (2004), εκδ. Μίλητος, σειρά: 
Αθωόρασις 4», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 325. 
 

939. «Γιώργος Ανωμερίτης, Πατριαρχικά σιγίλλια προς τα αγιονήσια των 
Κυκλάδων 1553-1821, Αθήνα 2012, εκδ. Μίλητος», Εκκλησιαστικός Φάρος 
83-84 (2012-2013), σ. 325-326. 
 

940. «Στέλλα Ταμβάκου, Η Σάμος και το μοναστήρι του Μεγάλου Σταυρού, 
Σάμος 2011», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 326-327. 
 

941. «Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας. Αθήνα 2012, έκδ. Ιεράς Μονής 
Μεγάλης Παναγίας Σάμου», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 
327-328. 
 

942. «Lia Brad Chisacof (επιμ. έκδοσης), Ρήγας, Ανέκδοτα έργα, Αθήνα 
2011, εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου – Εκδόσεις Gutenberg», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 328-329. 
 

943. «Ηλ. Κολοβός (επιμ.), Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική. Από τους 
μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους. Ηράκλειο 2011, έκδ. 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-
2013), σ. 329. 
   

944. «Παντελής Καλαϊτζίδης, Ορθοδοξία και Ελληνισμός στη σύγχρονη 
Ελλάδα. Περιπέτειες και διαδρομές μιας αμφιλεγόμενης σχέσης, Αθήνα 2012, 
εκδ. Ίνδικτος», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 329-330. 
 

945. «Μιχαήλ Γ. Τρίτος, Βλάχοι. Μαρτυρία Ορθοδοξίας, Ελληνισμού και 
Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη 2012, εκδ. Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών 
Θεσσαλονίκης», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 330. 
 

946. «π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού – Δημητρίου Γ. Μεταλληνού, Από τη 
‘φάρσα’ στο ‘φιάσκο’, Αθήνα 2012», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-
2013), σ. 330-331. 
 

947. «Σοφία Ηλιάδου – Τάχου, Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια 
Μακεδονία (1840-1914). Από τα αρχεία των Μητροπόλεων Σερβίων-



 1008 

Κοζάνης, Σισανίου, Καστορίας, Μογλενών, Πελαγονίας, Πρεσπών και 
Αχριδών. Συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης του μείζονος Μακεδονικού 
χώρου, Θεσσαλονίκη 2003 (β΄ έκδοση), εκδ. Αντ. Σταμούλης», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 331. 
 

948. «Σοφία Ηλιάδου – Τάχου, Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού 
κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο του μακεδονικού ζητήματος. Το 
παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας, Αθήνα 2006, εκδ. Gutenberg, Σειρά: 
Τεκμήρια-Μελέτες Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπάιδευσης, αρ. 23», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 331-332. 
 

949. «Κων. Φωτιάδης - Σοφία Ηλιάδου – Τάχου, Η παιδεία στον Πόντο 
(1682-1922). Από το Σεβαστό Κυμινήτη και τον Περικλή Τριανταφυλλίδη ως 
το Νίκο Καπετανίδη, Θεσσαλονίκη 2007, εκδ. Αφών Κυριακίδη», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 332. 
 

950. «Ιερά Μητρόπολις Σύρου – Μήλου, Πρακτικά Β΄ Επιστημονικής 
Ημερίδος «Κατακόμβες της Μήλου. Παλαιοχριστιανικό μνημείο μοναδικής 
θρησκευτικής και πολιτιστικής αξίας» (Μήλος, 21 Ιουνίου 2008), Μήλος 
2010», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 332-333. 
 

951. «Βασίλειος Ταμιωλάκης, Η διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας 
για τον Αντίχριστο. Συμβολή στην ορθόδοξη εσχατολογία, Θεσσαλονίκη 
2012», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 333-334. 
 

952. «π. Μιχαήλ Β. Μιχάλαρος, Ιερός Ναός αγίας μεγαλομάρτυρος 
Μαρίνας Κισσού Πηλίου, Κισσός 2010», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-
2013), σ. 334. 

 
953. «Χριστίνα Κολοβού (έκδ.), Κώδικας Επισκόπου Νεκταρίου Βενέρη 

Ιεράς Επισκοπής Κυθήρων (1697-1729), Αθήνα 2011, έκδ. Εταιρεία 
Κυθηραϊκών Μελετών αρ. 20 – Σειρά: Πηγές Εκκλησιαστικής Ιστορίας των 
Κυθήρων αρ. 1 [Διεύθυνση Σειράς: Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης]», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 334-335. 
 

954. «H. Skarlakidis, Holy Fire. The Miracle of Holy Saturday at the Tomb 
of Christ. Forty - five historical accounts (9th - 16th c.). Athens 2011», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 335.  
 

955. «Αμβρόσιος Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου. 50 χρόνια ιερατικής 
διακονίας και προσφοράς (1961-2011). Κάρπαθος 2011», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 335-336. 
 

956. «Ιω. Ν. Παπαμιχαλάκης, Ιστορία της δικαστικής ναοδομίας. Αθήνα 
2012», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 336. 
 

957. «Αθανάσιος Παπάς, Πολίτες Ζωγράφοι και Αγιογράφοι 
(αναδημοσιεύσεις εκ της «Απογευματινής» 1976-1990, 2009-2011). 
Θεσσαλονίκη 2012», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 337. 
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958. «‘Αποτυπώματα’. Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη σε φωτογραφίες και 

σχέδια της Βρετανικής Σχολής Αθηνών (1888-1910) / «Impressions». 
Byzantine Thessalonike through the  photographs and drawings of the British 
School at Athens (1888-1910). Θεσσαλονίκη – Thessaloniki 2012», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 337-338. 
 

959. «Επίσκοπος Χρυσόστομος (Γεράσιμος Σ. Ζαφείρης), Μητροπολίτης 
Περιστερίου, Η εκκλησιαστική περιουσία, η μισθοδοσία του ιερού κλήρου, η 
εκκλησιαστική εκπαίδευσις και η σημερινή ιεραρχία. Αθήνα 2012», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 338. 
 

960. «Everghetinos. Ευεργετινός 1 (Temele 1-25) – 2 (Temele 26-50). Ιερά 
Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Άγιον Όρος 2011-2010», Εκκλησιαστικός Φάρος 
83-84 (2012-2013), σ. 338-339. 
 

961. «Σωτ. Καδάς, Τα πρωτογράμματα του Αγίου Όρους. Initial letters of 
Mount Athos, Αθήνα – Athens 2012, εκδ. ΕΛΤΑ», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-
84 (2012-2013), σ. 339. 
 

962. «Ιερά μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Πνευματική και κοινωνική 
προσφορά 25 χρόνια (1987-2012). Αθήνα 2012, εκδ. Σύλλογος Φίλων Μονής 
Βατοπαιδίου», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 339-340. 
 

963. «Ιβάν Ι. Σοκόλοφ, Η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως κατά τον 19ο 
αιώνα, Θεσσαλονίκη 2011, εκδ. University Studio Press», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 340. 
 

964. «Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης. Έγγραφα εκ του Μητροπολιτικού Αρχείου 1. 1876-1912, 
Θεσσαλονίκη 2012, εκδ. University Studio Press», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-
84 (2012-2013), σ. 340-341. 
 

965. «Γ. Τσιγάρας, Ο ζωγράφος Μιχαήλ Ευαγγελίδης, Θάσος-Άγιον Όρος-
Ξάνθη. Προσέγγιση στο ζήτημα της επιβίωσης της βυζαντινής εικαστικής 
παράδοσης στα τέλη του 19ου αιώνα. Ξάνθη 2012, έκδ. Ιερά Μητρόπολις 
Ξάνθης και Περιθεωρίου», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 341. 
 

966. «Tudor Pamfile, Γιορτές των Ρουμάνων 1-2, Αθήνα 2011, εκδ. 
Μελπομένη Διώτη», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 341-342. 
 

967. «Αντ. – Αιμ. Ν. Ταχιάος, Η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος των Σλάβων. 
Η πνευματική και πολιτιστική ακτινοβολία της βυζαντινής πόλης, 
Θεσσαλονίκη 2013, εκδ. Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 342. 
 

968. «Νικ. Π. Μπρατσιώτης, Η Παλαιά Διαθήκη ως Αγία Γραφή. Ολίγα και 
περί της σχέσεώς της προς την Ορθοδοξίαν και τον Ελληνισμόν, Αθήναι 2012 
(β΄ έκδ.)», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 342-343. 
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969. «Αρχιμ. Γεώργιος Χρυσοστόμου – Ελένη Βλαχοπούλου, … άμφια 

χάριν έχουσι θείαν … Τα άμφια της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας, Αθήνα 
2012, έκδ. Στρατηγικές Εκδόσεις Ι. Φλώρος», Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 
(2012-2013), σ. 343. 
 

970. «Φλορίν Μαρινέσκου, Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους. Αρχείο 
Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου, Θεσσαλονίκη 2013, εκδ. Αφών Κυριακίδη», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 83-84 (2012-2013), σ. 343-344. 
 

971. «Κων. Σαχινίδης, Οι μάχες της Ελασσόνας και του Σαρανταπόρου και 
η σημασία τους για την έκβαση των βαλκανικών πολέμων. Αθήνα 2013», 
Χοροστάσι 43 (2013), σ. 26. 
 

972. «Πασχ. Βαλσαμίδης, Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 
Βασίλειος Σταυρίδης. Μία ιστορική και πνευματική προσωπικότητα της 
Κωνσταντινούπολης. Θεσσαλονίκη 2013», Ο Πολίτης 559 (Νοέμβριος 2013), 
σ. 15. 
 

973. «Αλέξανδρος Παπαδερός, Μετακένωσις. Ελλάς, Ορθοδοξία, 
Διαφωτισμός κατά τον Κοραή και τον Οικονόμο, Αθήνα 2010, εκδ. Ακρίτας», 
Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων 402 (2013), σ. 120-121. 
 

974. «Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Δρ Αθανάσιος 
Παπάς, Πολίτες Ζωγράφοι και Αγιογράφοι (αναδημοσιεύσεις εκ της 
«Απογευματινής» 1976-1990, 2009-2011). Θεσσαλονίκη 2012», Δελτίον 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων 402 (2013), σ. 121. 
 

975. «Επισκόπος Φαναρίου Αγαθαγγέλος, Η θεολογική και κανονική 
παράδοση της Εκκλησίας της Ελλάδος περί του καθαγιασμού, της παραλαβής 
και της λατρευτικής χρήσεως του Αγίου Μύρου κατά τον ιθ΄ και κ΄ αιώνα, 
Αθήνα 2012», Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων 402 (2013), σ. 121. 
 

976. «Evangelos Moutsopoulos, Reflects et Resonances du kairos, Athenes 
2010, έκδ. Academie d’ Athenes. Centre de Recherche sur la Philosophie 
Grecque», Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων 402 (2013), σ. 121. 
 

977. «Ιωάννης Ν. Παπαμιχαλάκης, Ιστορία της δικαστικής ναοδομίας. 
Αθήνα 2012», Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων 402 (2013), σ. 121. 
 

978. «Νώντας Κ. Βαλεοντής, Η παιδούλα της Ανατολής. Σάμος 2013», 
Σαμιακός Τύπος 698 (23 Δεκεμβρίου 2013), σ. 3. 
 

979. «Ιωάννης Ζηζιούλας, Μητροπολίτης Περγάμου, Οικουμενικό 
Πατριαρχείο: Ένα ιστορικό παράδοξο, Αθήνα 2013», Δελτίον Διοικήσεως 
Επιχειρήσεων 405 (2014), σ. 116. 
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980. «Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, Λόγος εις τον άγιον Διονύσιον 
τον Αρεοπαγίτην, Αθήναι 2014», Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων 405 
(2014), σ. 117. 
 

981. «Παύλος Κ. Τούτουζας, Βίου Πορεία, Αθήνα 2013», Δελτίον 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων 405 (2014), σ. 117. 
 

982. «Γιώργος Ανωμερίτης, Η ποιητική στην ποίηση του Νικηφόρου 
Βρεττάκου. Μια θεματική Ανθολογία «ποίησης» του έργου του, Αθήνα 2013», 
Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων 405 (2014), σ. 117. 
 

983. «Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Εις έργον 
διακονίας. Τα βήματά μας κατά το 2009-2012, Αθήνα 2013», Δελτίον 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων 405 (2014), σ. 116-117. 
 

984. «Δωδεκάνησος. Επίσημον Δελτίον των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του 
Οικουμενικού Θρόνου 4: 7 (Ιανουάριος – Ιούνιος 2012), σελ. 476», Δελτίον 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων 405 (2014), σ. 117. 
 

985. «Δωδεκάνησος. Επίσημον Δελτίον των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του 
Οικουμενικού Θρόνου 4: 8 (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2012), σελ. 270», Δελτίον 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων 405 (2014), σ. 116. 
 

986. «Δρ. Αθανάσιος Παπάς, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος, Ρινήματα 
θεολογικά, τεχνοκριτικά, ιστορικά και άλλα τινά από το Βόσπορο 4, 
Θεσσαλονίκη 2013», Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων 405 (2014), σ. 117. 
 

987. «π. Ιωάννης Χρυσαυγής – Κων. Δεληκωσταντής, Ο Πατριάρχης της 
Αλληλεγγύης, Πόλη, Δεκέμβριος 2013 / Fr. John Chryssavgis – Kon. 
Delikostantis, The Patriarch of Solidarity, Istanbul, December 2013», Δελτίον 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων 405 (2014), σ. 116. 
 

988. «Σοφ. Λαΐου (επιμ.), Συνταγματικά κείμενα της Ηγεμονίας Σάμου. 
Αθήνα 2013», Απόπλους  60 (2014), σ. 451-452. 
 

989. «Ιερά Μητρόπολις Σάμου και Ικαρίας, Εκκλησιαστικό Γηροκομείο 
Ικαρίας «Η Στέγη της Παναγίας». Σάμος 2012», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 
(2015-2016), σ. 229. 
 

990. «Η παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Γ. Ταμβακλή ‘Η Εκατόμβη 
του Πυθαγόρα’ (Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2010). Αθήνα 2010», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 229-230. 
 

991. «Αικ. Ρώσσιου, Εκκλησιαστικές Σχολές στην Ελλάδα μετά την εθνική 
παλιγγενεσία. Η περίπτωση των ιερατικών σχολών Σάμου (1875-1929). 
Πάτρα 2013, διδ. διατρ.: Πανεπιστήμιο Πατρών / Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 230-
232.  
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992. «Αρετή Γεωργοσοπούλου-Μακρέλ, Λίθοι στη λήθη. Μυθιστόρημα. 
Αθήνα 2012», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 232-233.  
 

993. «Αντώνιος Π. Σίμος, Όταν οι Έλληνες γράφουν ιστορία. Αθήνα 2012», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 233-234. 
 

994. «Dieter Graf, Walking on Samos, Münich 2013», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 234-235. 
 

995. «Εμμ. Δημ. Γλυφός, Σπαθαραίων ιστορικά και παράδοση. (Αθήνα 
2012)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 235-237.  
 

996. «Dieter Graf, Walking the Greek Islands: Samos, Patmos, Northern 
Dodecanese. (Münich 2005)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 
237-238. 
 

997. «Τηλ. Δημητρίου, Τηλαύγης. Βιογραφικά και άλλα τινά. Σάμος 2012», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 238-240.  
 

998. «Ευαγγελία Μπαφούνη – Νίκος Μέλιος, Αλέξανδρος Κυριακού εκ 
Σπαθαραίων Σάμου. Ενθυμήματα. Πειραιάς 2013», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 
3 (2015-2016), σ. 240-241. 
 

999. «Κων. Μ. Σοφούλης, Το Πανεπιστήμιο ως σχολείο. Αναζητώντας το 
παιδαγωγικό αποτύπωμα. Αθήνα 2013», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-
2016), σ. 241-242. 
 

1000. «Κώστας Σ. Πάτρος, Ο οικισμός του Ηραίου της πρώιμης εποχής του 
χαλκού. Σάμος 2013», Δελτίο Σαμαικών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 250-251.  
 

1001. «Δ. Γ. Αποστολόπουλος – Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, Οι Πράξεις 
του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Επιτομή – Παράδοση – Σχολιασμός 
Ι. 1454-1498. Αθήνα 2013», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 
251-253. 
 

1002. «Ευάγγελος Ι. Ζημάλης – Ευάγγελος Χ. Αλεξόπουλος, Ιατρική της 
εργασίας και του περιβάλλοντος. Νέα βελτιωμένη έκδοση. Λευκωσία 2014», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 253-254. 
 

1003. «Y. Meimaris – in collaboration with K. Kritikakou / P. Bougia, 
Chronological systems in Roman-Byzantine Palestine and Arabia. The 
evidence of the dated greek inscriptions. Athens 1992», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 254-255. 
 

1004. «Ιω. Μεϊμάρης – με τη συνεργασία της Νικολέτας Σ. Μακρυγιάννη, 
Έρνος κύδιμον Παλαιστινής Γαίης. Ανθολογία ελληνικών επιγραφών 
Παλαιστίνης και Αραβίας. Αθήνα 2008», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-
2016), σ. 255-256. 
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1005. «Y. Meimaris – K. Kritikakou-Nikolaropoulou, Inscriptions from 
Palaestina Tertia Ia. The greek inscriptions from Ghor Es-Safi (Byzantine 
Zoora). Athens 2005», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 256-257. 
 

1006. « Y. Meimaris – K. Kritikakou-Nikolaropoulou, Inscriptions from 
Palaestina Tertia Ib. The greek inscriptions from Ghor Es-Safi (Byzantine 
Zoora) (Supplement), Khirbet Qazone and Feinan. Athens 2008», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 256-257. 
 

1007. «Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Ένας συνταγματικός δημοκράτης ηγέτης 
κατά την Επανάσταση του ’21. Ο Γ. Λογοθέτης Λυκούργος της Σάμου (1772-
1850). Ηράκλειο 2014», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 2257-
259. 
 

1008. «Γεώργιος Ν. Κουρέρης, Η ιατρική στη Σάμο κατά την περίοδο της 
Ηγεμονίας (1834-1912). Αθήνα 2013, διδ. διατρ.: Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-
2016), σ. 262-264. 
 

1009. «Σταμάτης Βακαλόπουλος (έκδοση – επιμέλεια), Η ζωή και οι αξίες 
στο απόσπασμα. Βιογραφικό 1949-2009. (Σάμος 2009)», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 264-265. 
 

1010. «Σοφία Ν. Λαΐου (επιστημονική επιμέλεια), Συνταγματικά κείμενα της 
Ηγεμονίας Σάμου. Αθήνα 2013», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 
265-266. 
 

1011. «Αθ. Κανιτσάκη, Τρικυμία …. Χανιά 2014», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 267-268. 
 

1012. «Κώστας Ι. Καλατζής, Άγιο Όρος. Μικρό Οδοιπορικό. Σάμος 2014», 
Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 268-269. 
 

1013. «Μιχάλης Παπαδημητρίου, Αρχαία ανέκδοτα σε έμμετρη μετάφραση. 
Αθήνα 2013», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 269-270. 
 

1014. «Ν. Σεβαστόπουλος, Σάμος, μια αναδρομή στην ιστορία της 1360 π.Χ. 
– 1943 μ.Χ. Αθήνα 2013 (β΄ έκδοση εμπλουτισμένη)», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 270-272. 
 

1015. «Roger Butts, Birdwatching on the Greek Island of Samos. An 
illustrated guide with locations, notes on the natural history plus assorted odds 
and ends. Penzance, Cornwall 2013», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-
2016), σ. 264-265. 
 

1016. «π. Ευστράτιος Φελέκης, Ιερό Προσκύνημα Σινά – Αγίους Τόπους με 
την ενορία μας, Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Πεύκης (2-8 
Ιουνίου 2013). [Πεύκη 2014]», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 
273.  



 1014 

 
1017. «Πρακτικά Συνεδρίου ‘Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος: Η 

ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα’ (Σάμος, 2-4 Νοεμβρίου 2012). Σάμος 
2014», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σ. 274-276. 
 

1018. «Αρ. Πανώτης, Το Συνοδικόν της εν Ελλάδι Εκκλησίας 2. Αθήνησιν 
2009», Παρνασσός 54 (2012), σ. 395-398. 
 

1019. «π. Θωμάς Ανδρέου, Ιερατικοί Στοχασμοί. Θεσσαλονίκη 2014»,  
www. amen.gr (1 Μαρτίου 2015). 
 

1020. «Πασχ. Βαλσαμίδης, Κωνσταντινοπολίτικα Ανάλεκτα. Θεσσαλονίκη 
2012», Γρηγόριος ο Παλαμάς 846 (2012-2014), σ. 116-119. 
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2016), σ. 555-556 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1080. «Ευ. Αυδίκος, Από την προξενήτρα στο Γραφείο Συνοικεσίων. 
Παραδοσιακότητα και νεωτερικότητα στον αστικό χώρο. Αθήνα 2010», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 556-557 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1081. «Ευ. Αυδίκος (επιμ.), Λαϊκοί πολιτισμοί και σύνορα στα Βαλκάνια. 
Αθήνα 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 557 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1082. «Ευ. Αυδίκος, Σέσκλο Μαγνησίας. Οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτισμικές αντιθέσεις και αλλαγές. Βόλος 2010», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 557-558 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1083. «Ευ. Αυδίκος (επιμ.), Λαογραφικές αναγνώσεις στην Ελλάδα και την 
Τουρκία. Αθήνα 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 558 [σε συνεργασία με 
τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1084. «Ευ. Αυδίκος, Παιδική ηλικία και διαβατήριες τελετές. Αθήνα 2012», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 558-559 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1085. «Eu. Ayensa i Prat, Baladas Griegas. Estudío formal temático y 
comparative. Madrid 2000», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 559 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1086. «Eu. Ayensa i Prat, Cancionero griego de frontera. Madrid 2004», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 559 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 

 
1087. «Βάσκανος Οφθαλμός. Σύμβολα μαγείας από ιδιωτικές αρχαιολογικές 

συλλογές. Αθήνα 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 566 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1088. «S. Baud-Bovy, Chansons aromounes de Thessalie. Κουτσοβλαχικά 
τραγούδια της Θεσσαλίας (μεταφρ. Δ. Μαζαράκη). Θεσσαλονίκη 2009», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 566 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1089. «Herm. Bausinger, Ο λαϊκός πολιτισμός στον κόσμο της τεχνολογίας 
(μεταφρ. Μαρ. Καπλάνογλου – Αρ. Κοντογιώργη – επιμ. Μαρ. 
Καπλάνογλου). Αθήνα 2009», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 566-567 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1090. «Φ. Βογιατζής, Ιστορικό – Λαογραφικό Καρδίτσας 4. Καρδίτσα 2008», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 567 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
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1091. Μ. Βογιατζόγλου-Σακελλαροπούλου, Παραδοσιακή κεραμική της 
νεότερης Ελλάδας. Αθήνα 2009», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 567 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1092. «Γ. Βοζίκας, Η συνοικία της αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη και το 
πανηγύρι της. Η καθημερινή ζωή και ταυτότητα της πόλης. Αθήνα 2009», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 568 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 

 
1093. «Μ. Γκασούκα – Ξαν. Φουλίδη, Σύγχρονοι ορίζοντες των 

λαογραφικών σπουδών. Εννοιολογικό πλαίσιο, έρευνα, φύλο. Διαδίκτυο, 
σχολείο. Αθήνα 2012», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 568 [σε συνεργασία με 
τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1094. «Κλ. Γκουγκουλή – Δέσπ. Καρακατσάνη (επιμ.), Το ελληνικό παιχνίδι. 
Διαδρομές στην ιστορία του. Αθήνα 2008», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
568-569 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1095. «Θ. Γραμματάς, Δρώμενα και λαϊκό θέατρο. Θράκη – Αιγαίο – 
Κύπρος. Συγκριτική μελέτη. Αθήνα 2006», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 569 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1096. «Δ. Δαμιανού, Λαϊκές αφηγήσεις. Μύθοι και παραμύθια των 
Κυθήρων. Φαντασιακή δημιουργία και πραγματικότητα. Αθήνα 2005», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 569-570 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1097. «Μ. Δελητσίκου-Παπαχρίστου, Σκοπέλου γεύσεως δώρα. 
Αιγαιοπελαγίτικες νοστιμιές γαρνιρισμένες με ιστορία και λαογραφία. Αθήνα 
2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 570 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1098. «Χρ. Δερμεντζόπουλος – Β. Νιτσιάκος (επιμ.), Όψεις του λαϊκού 
πολιτισμού. Μνήμη Στάθη Δαμιανάκου. Αθήνα 2007», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 570-571 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1099. «J. Du Boulay, Cosmos, Life and Liturgy in a Greek Orthodox Village. 
Limni, Evia 2009», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 571 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1100. «Αρ. Ν. Δουλαβέρας, Νεοελληνικός παροιμιακός λόγος. Θεσσαλονίκη 
2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 571-572 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1101. «Αρ. Ν. Δουλαβέρας – Χρ. Κ. Ρέππας, Λαογραφικά Μουσεία της 
Μεσσηνίας. Θεσσαλονίκη 2012», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 572 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 



 1022 

1102. «Εν Εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν. Ένα οδοιπορικό στα ξωκκλήσια 
και τις εκκλησίες των Σπάτων. Σπάτα 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
572 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1103. «Γ. Δ. Ζευγώλης, Φιλολογικά – Λαογραφικά Μελετήματα. Αθήνα 
2006», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 572-573 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1104. «Θ. Β. Ζιώγας, Κουδαρίτικα. Καταγραφή – ερμηνεία – ετυμολογία – 
σχόλια. Αθήνα 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 573 [σε συνεργασία με 
τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1105. «Θ. Β. Ζιώγας, Μαστοροχωρίτικα. Αθήνα 2011», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 573 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1106. «Στ. Δ. Ήμελλος – Στ. Εμμ. Ψαρράς, Νοταριακές πράξεις Φιλωτίου 
παπά Στεφάνου Αρώνη (1718-1742) 1. Αθήνα 2011», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 573-574 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1107. «Γ. Ι. Θανόπουλος, Ο ‘Διγενής Ακρίτης’ Escorial και το ποντιακό 
δημοτικό τραγούδι. Κοινά τυπικά, μορφολογικά και τεχνοτροπικά στοιχεία 
της ποιητικής τους. Αθήνα 2012», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 574 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1108. «Ευφρ. Θάνου, Βερδικούσια. Λαογραφικά στοιχεία. Βερδικούσια 
2011», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 574 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1109. «Γ. Θωμάς, Δημήτριος Έξαρχος. Ο Τρικαλινός οπλαρχηγός στις 
θεσσαλικές επαναστάσεις των 1854 και 1878. Βόλος 2005», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 574-575 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1110. «Γ. Θωμάς, Οι λαϊκές βρύσες του Πηλίου. Βόλος 2011», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 575 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1111. «Μ. Δ. Ιντζές, Ανατολικά της Χίου, δυτικά της Σμύρνης. Η 
θρησκευτική και κοινωνική ζωή στη χερσόνησο της Ερυθραίας, 19ος αιώνας – 
αρχές 20ού. Τσεσμές, Αλάτσατα, Καραμπουρνού, Ρεΐσ-δερέ, Βουρλά, 
Σιβρίσαρι. Θεσσαλονίκη 2006», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 575-576 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1112. «Αλ. Χ. Καζαντζής, Κίρκη Έβρου. Η μάγισσα ή η μαγεία της φύσης. 
Αλεξανδρούπολη 2008», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 576 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1113. «Μιχ. Καΐρης, Γυναικών ονόματα. Καταγραφή γυναικείων ονομάτων 
του Ελληνισμού. Αθήνα 2011», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 576 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1114. «Γ. Κ. Καπλάνογλου – Μαρ. Γ. Καπλάνογλου, Παροιμίες της 
Κοζάνης. Θέματα – χρήσεις – ερμηνείες. Αθήνα 2012», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 576-577 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1115. «Μαρ. Καπλάνογλου, Η πρόσληψη του λαϊκού πολιτισμού στο βιβλίο 
‘Λύχνος του Διογένους’ ή ‘Χαρακτήρες ηθικοί’ (Βιέννη 1818) του Κοζανίτη 
λογίου Χ. Μεγδάνου. Το παροιμιακό υλικό και η πολιτισμική εμβέλειά του. 
Αθήνα 2012», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 577 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1116. «π. Παν. Καποδίστριας, Λαογραφικά ερανίσματα 1. Παροιμίες – 
κατάρες – γαμήλια δίστιχα Ζακύνθου. Ζάκυνθος 2005», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 577 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1117. «Ευ. Καραμανές, Οργάνωση του χώρου, τεχνικές και τοπική 
ταυτότητα στα Κοπατσαροχώρια των Γρεβενών. Αθήνα 2011», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 578 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1118. «Λ. Καραπιδάκη, Μαθαίνω για την ελιά και το λάδι. Αθήνα 2010», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 578 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1119. «Γ. Κασιμάτης, Οι υδρόμυλοι των Κυθήρων. Αθήνα 2005», Λαογραφία 
43 (2013-2016), σ. 578 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1120. «Γ. Κ. Κατσαδώρος, Ο ύπνος των ηρώων. Αθήνα 2008», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 578-579 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1121. «Όλγ. Κατσιαρδή-Hering, Τεχνίτες και τεχνικές βαφής νημάτων από 
τη Θεσσαλία στην Κεντρική Ευρώπη (18ος - αρχές 19ου αι.). Αθήνα 2003», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 579 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1122. «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασσόνας, Πρακτικά 
Σεμιναρίων ‘Το φυσικό περιβάλλον του Ολύμπου’ και ‘Όλυμπος, αειφόρος 
ανάπτυξη’. Ελασσόντα 2011», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 579 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1123. «Τ. Κιουσοπούλου (επιμ.), 1453. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 
και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους. Ηράκλειο 
2005», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 580 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1124. «Ν. Κόκκας – Ν. Κωνσταντινίδης, Λαϊκά παραμύθια και ιστορία του 
Βώλακα Δράμας. Θεσσαλονίκη 2006», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 580-581 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1125. «Δημ. Κολέτσος, Της βρύσης ο ανήφορος. Τα δημοτικά τραγούδια 
(στο χωριό μου). Αθήνα 2006 (β΄ έκδ.)», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 581 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1126. «Δημ. Κολέτσος, Ο θησαυρός των παροιμιών (απαύγασμα σοφίας και 
πείρας). Αθήνα 2009», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 581 [σε συνεργασία με 
τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1127. «Alb. López Conjero, Carmina Urbana, Orientalium Graecorum. 
Poéticas de la identidad en la canción urbana Greaco-Oriental. Madrid 2008», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 581-582 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1128. «Κ. Δ. Κονταξής, Της προσφυγιάς η μοίρα. Ιστορική και λαογραφική 
μελέτη της Κεπέκκλησιας του Πόντου, της περιοχής της και του Μπαμπαλιού 
Αιτωλοακαρνανίας. Αγρίνιο 2005 (β΄ έκδ.)», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
582 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1129. «Κ. Δ. Κονταξής, Το δημοτικό τραγούδι. Μια προσπάθεια μελέτης. 
Αγρίνιο 2007», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 582-583 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1130. «Κ. Δ. Κονταξής, Μαθήματα Λαογραφίας. Αγρίνιο 2011», Λαογραφία 
43 (2013-2016), σ. 583 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1131. «Θ. Κοροβίνης, Οι Ζεϊμπέκοι της Μικράς Ασίας. Αθήνα 2004», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 583-584 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1132. «Κατ. Κορρέ-Ζωγράφου, Η καθημερινή ζωή των Νεοελλήνων (1700-
1950). Αθήνα 2005», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 584 [σε συνεργασία με 
τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1133. «Χαρά Κοσεγιάν, Αρχαία επιβιώματα στα νεοελληνικά σημοτικά 
τραγούδια. Συμβολή στην έρευνα μέσα από το παράδειγμα – κυρίως – των 
παραδοσιακών τραγουδιών της Καρπάθου. Αθήνα 2010», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 584 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1134. «Γ. Χ. Κούζας, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Η ιστορική διαδρομή 
της (1908-2008). Αθήνα 2009», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 584-585 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1135. «Βασ. Κούκλης, Οι τέσσερις εποχές στα χρόνια της παιδικής 
αθωότητας. Κυνουριακή ζωή. Κυνουριακά σύμμεικτα. Αγρίνιο 2011», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 585 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1136. «Μαρ. Κουμαριανού, Μνημεία και νεκροί. Το φαντασιακό του 
θανάτου στη σύγχρονη Ελλάδα. Μια ανθρωπολογική και σημειολογική 
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προσέγγιση των αστικών νεκροταφείων. Αθήνα 2008», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 585 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1137. «Παν. Κουτσούκος, Ιστορία, παραδόσεις και θρύλοι της Κορώνης και 
των πέριξ. Αθήνα 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 585-586 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1138. «Χρ. Λάζος, Παγανιστικά έθιμα στον χριστιανισμό. Επιβίωση 
πανάρχαιων παγανιστικών εθίμων και παραδόσεων. Αθήνα 2007», Λαογραφία 
43 (2013-2016), σ. 586 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1139. «Ευ. Καραμανές (επιμ.), Λαογραφικές καταγραφές στο Βαλτεσινίνο 
Γορτυνίας (μύθοι ζώων, παραμύθια και τραγούδια). Αθήνα 2009», Λαογραφία 
43 (2013-2016), σ. 586 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1140. «Juan Arcadio Lascaris Comneno, Vision Historica Hispano Byzantina. 
Atenaw 2011», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 587 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1141. «Ανδρ. Λενακάκης, Δημοτικά τραγούδια στη Μεσαρά. Μοίρες 2007», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 587 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1142. «Ανδρ. Λενακάκης, Μαγικές επωδοί και κατάδεσμοι στη Μεσαρά, 
ήτοι γηθειές, δεσίματα, παιγνιδόξορκια και ένας μαγικός κώδικας γραμμένος 
στη Μεσαρά το 1906. Μοίρες 2007», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 587-588 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1143. «Ανδρ. Λενακάκης, Συλλογή ευχετηρίων διστίχων SMS. Η κινητή 
τηλεφωνία και η κρητική λαϊκή παράδοση. Μοίρες 2007», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 588 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1144. «Ανδρ. Λενακάκης (επιμ.), Τετράδιο Ιωάννη παπά Κωστή Νικολούδη. 
Δημοτικά τραγούδια και μαντινάδες στη Μεσαρά του 1908. Μοίρες 2008», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 588 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1145. «Κ. Λιάπης, Τα ‘Παλιόκαστρα’ του Πηλίου. Βόλος 2010», Λαογραφία 
43 (2013-2016), σ. 588 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1146. «Κ. Λιάπης, Πήλιο. Αναδρομές – καημοί – εξομολογήσεις. Βόλος 
2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 588-589 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1147. «Ευτ. Λιάτα, Ο Μενούσης. Ιστορία και παράδοση. Ιχνηλατώντας στο 
χρόνο και στο χώρο. Αθήνα 2011», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 589 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1148. «Δημ. Σ. Λουκάτος, Λαογραφική αποστολή στα Διαπόντια νησιά 
(Ερείκουσα – Μαθράκι – Οθωνοί). Επιμ.: Κυρ. Χρυσού-Καρατζά. Αθήνα 
2012», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 589 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1149. «Κ. Δ. Μαλαφάντης, Το παραμύθι στην εκπαίδευση. 
Ψυχοπαιδαγωγική διάσταση και αξιοποίηση. Αθήνα 2006», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 589-590 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1150. «Θ. Μαλκίδης – Ν. Κόκκας (επιμ.), Μετασχηματισμοί της συλλογικής 
ταυτότητας των Πομάκων. Ξάνθη 2006», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 590 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1151. «G. A. Megas – A. Angelopoulos – Aigl. Brouskou – Mar. 
Kaplanoglou – Emm. Katrinaki, Catalogue of Greek Magic Folktales. Helsinki 
2012», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 590-591 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1152. «Μ. Γ. Μερακλής, Λαϊκός πολιτισμός και νεοελληνικός διαφωτισμός. 
Αθήνα 2007», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 591 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1153. «Μ. Γ. Μερακλής, Ποίηση και υπόγεια μνήμη στο λαϊκό πολιτισμό της 
Κύπρου. Λευκωσία 2009», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 591 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1154. «Μ. Γ. Μερακλής, Για το λαϊκό παραμύθι. Διδακτικές προτάσεις για 
νηπιαγωγούς και δασκάλους. Αθήνα 2012», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
591-592 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1155. «Μ. Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Δένδρα, φυτά, άνθη στον λαϊκό 
πολιτισμό των νεωτέρων Ελλήνων. Αθήνα 2006», Λαογραφία 43 (2013-2016), 
σ. 592 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1156. «Ευ. Μιλλεούνης, Το βαφτιστικό όνομα στα τραγούδια του λαού. Τα 
σύμβολά του και η προσφώνηση. Αγρίνιο 2005», Λαογραφία 43 (2013-2016), 
σ. 592-593 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1157. «Μουσική και Μουσικοί της Θράκης. Αλεξανδρούπολη 2002», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 592 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1158. «Γερ. Μπάλλας – Ν. Λάσκαρη-Μπάλλα, Λαογραφικά Κεφαλονιάς 2. 
Δημοτικά τραγούδια. Αργοστόλι 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 593 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1159. «Γερ. Μπάλλας – Ν. Λάσκαρη-Μπάλλα, Λαογραφικά Κεφαλονιάς 3. 
Λαϊκοί ποιητές. Αργοστόλι 2011», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 594 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1160. «Δ. Μπενέκος, Οπτικές του λαϊκού πολιτισμού. Λαογραφικές 

αναλύσεις – εκπαιδευτικές εφαρμογές. Έρευνα κειμένων. Αθήνα 2008», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 594 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1161. «Ελ. Μπολιάκη, Το διονυσιακό (;) Αναστενάρι. Ερμηνείες και 
παρερμηνείες. Αθήνα 2011», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 594-595 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1162. «Γ. Μπουρλής, Βλαχάβα Καλαμπάκας. Ιστορική και λαογραφική 
προσέγγιση. Θεσσαλονίκη 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 595 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1163. «Δημ. Μπρόκος – Ευτ. Παλουκά, Ο μύλος και ο μυλωνάς στον 
παραδοσιακό μας πολιτισμό. Αθήνα 2012», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 595 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1164. «Ίρ. Νικολαΐδου, Παραμύθια από τη Σάμο. Folktales from Samos. 
Σάμος 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 595 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1165. «Βασίλ.Νιτσιάκος, Αετομηλίτσα Λαογραφικά. Γιάννινα 2003 (β΄ 
έκδ.)», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 595-596 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1166. «Βασίλ. Νιτσιάκος, Μαρτυρίες Αλβανών μεταναστών. Αθήνα 2003», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 596 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1167. «Βασίλ. Νιτσιάκος, Χτίζοντας το χώρο και το χρόνο. Αθήνα 2003», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 596-597 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1168. «Βασίλ. Νιτσιάκος, Προσανατολισμοί. Μια κριτική εισαγωγή στη 
Λαογραφία. Αθήνα 2008», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 597 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1169. «Ν. Νόου, Τα παιχνίδια της γειτονιάς μας. Αθήνα 2001», Λαογραφία 
43 (2013-2016), σ. 597 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1170. «Ευαγγ. Ντάτση, Η ποιητική του λαϊκού πολιτισμού. Αθήνα 2004», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 597-598 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1171. «Β. Ντείτριχ – Θ. Καλ – Γ. Σάρρος, Κατσούφιανη. Λαογραφική 
έρευνα ενός βλάχικου χωριού στην Πίνδο (Πααγία Τρικάλων). Θεσσαλονίκη 
2001», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 598-599 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1172. «Ζ. Ξηροτύρης, Νυκτιπλανή πνεύματα. Αθήνα 2001», Λαογραφία 43 

(2013-2016), σ. 599 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1173. «Δ. Β. Οικονομίδης, Ιστορικοφιλολογικά. Αθήναι 2003», Λαογραφία 
43 (2013-2016), σ. 599 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1174. «Ανδρ. Οικονόμου, Φύση, τεχνολογία και κοινωνία στις ορεινές 
κοινότητες του Κιθαιρώνα. Αθήνα 2007», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 599-
600 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1175. «Οι Ρομά στην Ελλάδα. Αθήνα 2002», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
600 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1176. «Μ. Παϊδούσης – Γ. Παπαντωνίου, Τα αρβανίτικα τραγούδια της 
Ερμιονίδας. Ναύπλιο 1999», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 600-601 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1177. «Ν. Παπαγεωργίου, Α. Τάματα και σύμβολα των λαών. Β. Ζωγραφικά 
αφιερώματα του Μεσαίωνα. Αθήνα 2011», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 601 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1178. «Ελ. Παπαγιάννη, Ο θρήνος της Αγίας Σοφίας. Θρύλος ή 
πραγματικότητα;. Αθήνα 1999», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 601 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1179. «Ελ. Παπαδημητρίου, Κυπριακές εθνογραφικές συλλογές σε 
Βρετανικά Μουσεία. Λευκωσία 2000», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 601-
602 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1180. «Κυρ. Παπαδημητρίου, Νέο Μοναστήρι Τζιανάμ. Νέο Μοναστήρι 
ψυχή μου. Νέο Μοναστήρι 2008», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 602 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1181. «Παν. Παπαδημητρίου, Οι Πομάκοι της Ροδόπης. Από τις εθνοτικές 
σχέσεις στους βαλκανικούς εθνικισμούς (1870-1990). Θεσσαλονίκη 2003», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 602-603 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1182. «Σ. Παπαδόπουλος, Το Προάστειο Δράμας. Τοπογραφία – ιστορία – 
λαογραφία. Δράμα 2009», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 603 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1183. «Στ. Παπαδόπουλος, Ανθρωπολογικά – Μουσειολογικά. Μικρά 
Μελετήματα. Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 603-604 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1184. «Θ. Κ. Παπαθανασίου, Τα δημοτικά τραγούδια του Ταξιάρχη 
Γρεβενών. Θεσσαλονίκη 2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 604 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1185. «Κων. Παπαϊωάννου, Το ελληνικό παραδοσιακό σπίτι. Η γενική 
διάρθρωση της αρχιτεκτονικής του και η τυπολογία της. Αθήνα 2003», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 605 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1186. «Δ. Παπάνης – Γ. Παπάνης, Τοπωνυμικό οδοιπορικό στην Αγιάσο 
Λέσβου. Μυτιλήνη 1998», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 605 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1187. «Δ. Παπάνης – Γ. Παπάνης, Λεσβιακή Λαογραφία. Λεξικό της 
αγιασώτικης διαλέκτου (ερμηνευτικό – ετυμολογικό). Μυτιλήνη 2002 (β΄ 
έκδ.)», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 606 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1188. «Βασίλ. Πασχαλίδης, Το αρχοντικό των Σακελλάριων στην Κοζάνη 
1670-1977. Κοζάνη 1999», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 606 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1189. «Μιχ. Πατέλης, Σουφλίου εγκώμιον. Ξάνθη 2000», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 606-607 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1190. «Θρ. Πάτρης, Ηλειακή δημοτική ποίηση. Αθήνα 2000 (β΄ έκδ.)», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 607 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1191. «Σπ. Περιστέρης – Ιω. Πλεμμένος, Τραγούδια και χοροί της Λευκάδας. 
Αθήνα 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 607 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1192. «Νικ. Περπατάρη, Η λειτουργικότητα των λαογραφικών θεμάτων στον 
επιστολικό λόγο αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων (1974-2005). Αθήνα 
2006», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 607-608 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1193. «Χρ. Πετάκος, Ο Τσακόνικος χορός. Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 608 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1194. «Δ. Πηγή, Κερκυραϊκές ευχές του Σπύρου Τεμπιάζη 1. Αθήνα 2004», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 608-609 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1195. «Στ. Πιθαρούλιου, Λαϊκά παραμύθια της Κρήτης. Αθήνα 2003», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 609 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
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1196. «Γ. Α. Πίκουλας, Λεξικό των οικισμών της Πελοποννήσου. Παλαιά 
και νέα τοπωνύμια. Αθήνα 2001», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 609 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 

 
1197. «Μ. Πισιμίση-Κατσίκα, … δια χειρός Βαλτεσινιώτισσας. Βαλτεσινίνο 

Αρκαδίας. Παράδοση και πολιτισμός στο σπίτι. Αθήνα 2009», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 609-610 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1198. «Κ. Πλακογιαννάκης, Πέτρινα περάσματα των Γρεβενών. Αθήνα 
2001», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 610 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1199. «Ιω. Πλεμμένος (επιμ.), Λαογραφικά σύμμεικτα της Κορώνης 
Μεσσηνίας από τις συλλογές (1938-1939) της Γεωργίας Ταρσούλη. Αθήνα 
2011», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 610 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1200. «Αλ. Πολίτης, Το δημοτικό τραγούδι. Ηράκλειο 2010», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 611 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1201. «Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη (επιμ.), Ελαιοσοδεία. Μελέτες για τον 
πολιτισμό της ελιάς. Αθήνα 2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 612 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1202. «Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη (επιμ.), Ωδή στην Ελιά. Αθήνα 2006», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 612 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1203. «W. Puchner, Studien zur Volkskunde Südosteuropas und des 
mediterranen Raums. Wien – Köln – Weimar 2009», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 613 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1204. «Β. Πούχνερ, Theatrum Mundi. Δέκα θεατρολογικά μελετήματα. 
Αθήνα 2000», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 613 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1205. «Β. Πούχνερ, Ο Γεώργιος Βιζυηνός και το αρχαίο θέατρο. Λογοτεχνία 
και λαογραφία στην Αθήνα της μπελ επόκ. Αθήνα 2002», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 613-614 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1206. «Β. Πούχνερ, Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες – μέθοδοι – θεματικές. 
Αθήνα 2009», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 614 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1207. «Β. Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Α΄. Έθιμα και τραγούδια της 
Μεσογείου και της Βαλκανικής. Αθήνα 2009», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
614 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1208. «Β. Πούχνερ, Συγκριτική Λαογραφία Β΄. Δημώδη βιβλία και λαϊκά 
θεάματα στη χερσόνησο του Αίμου. Αθήνα 2009», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 615 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1209. «Β. Πούχνερ, Ιστορική Λαογραφία. Η διαχρονικότητα των 
φαινομένων. Αθήνα 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 615 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1210. «Β. Πούχνερ, Κοινωνιολογική Λαογραφία. Ρόλοι – συμπεριφορές – 
αισθήματα. Αθήνα 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 615 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1211. «Β. Πούχνερ, Δοκίμια λαογραφικής θεωρίας. Αθήνα 2011», Λαογραφία 
43 (2013-2016), σ. 616 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1212. «Β. Πούχνερ, Παραμυθολογικές μελέτες Α΄. Η ξεχασμένη νύφη. Από 
την ιταλική αναγέννηση στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι. Αθήνα 2011», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 616 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1213. «Β. Πούχνερ, Παραμυθολογικές μελέτες Β΄. Μυθολογικά και άλλα 
θέματα. Αθήνα 2012», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 616-617 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1214. «Ηλ. Προβόπουλος, Στον Άσπρο στην Πίνδο. Αετός – Αρματολικό – 
Λαφίνα – Κορυφή – Νεράιδα – Παχτούρι. Μικρές πατρίδες της Ελλάδας. 
Αθήνα 2007», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 617 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1215. «Καλλ. Πρωτοπαπά, ‘Εθιμα της γέννησης στην παραδοσιακή κοινωνία 
της Κύπρου. Λευκωσία 2009», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 617 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1216. «Καλλ. Πρωτοπαπά, Τα έθιμα του θανάτου στην παραδοσιακή 
κοινωνία της Κύπρου. Λευκωσία 2012», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 618 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1217. «Κυρ. Ραγκούση-Κοντογιώργου, Πάρος και Αντίπαρος, το 
εικονοστάσι της ψυχής μου (1900-1960). Πάρος 2004», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 618 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1218. «Γερ. Ρηγάτος, Η αρχαία ιατρική στη λαϊκή μας παράδοση. Αθήνα 
1999», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 619 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1219. «Γερ. Ρηγάτος, Η ιατρική στο δημοτικό τραγούδι. Αθήνα 2003», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 619 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
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1220. «Γερ. Ρηγάτος, Το σώμα και οι λειτουργίες του στα νεοελληνικά 
αινίγματα. Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 619 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1221. «Γερ. Ρηγάτος, Λεξικό ιατρικής λαογραφίας. Αθήνα 2005», Λαογραφία 
43 (2013-2016), σ. 619-620 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1222. «Διαμ. Ρήνας, Μαραθοκαμπίτικα. Λαογραφικοί απόηχοι 1. Αθήνα 
2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 620 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1223. «Euphr. Rizopoulou-Egoumenidou, Tanning in Cyprus from the 16th to 
the 20th century. From traditional tanneries to modern industries. Nicosia 
2009», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 620-621 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1224. «Αλή Ρόγγο, Παραμύθια και τραγούδια των Πομάκων της ορεινής 
Ξάνθης. Αθήνα 2005», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 621 [σε συνεργασία με 
τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1225. «Β. Ρόκου, Τα βυρσοδεψεία των Ιωαννίνων. Από το εργαστήριο στο 
‘εργοστάσιο’ της βιοτεχνικής πόλης. Αθήνα 2004», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 621-622 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1226. «Β. Ρόκου, Η παραδοσιακόινωνία Από τη μεγάλη συν΄χεια στη μεγάλη 
διάρκεια. Αθήνα 2005», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 622 [σε συνεργασία με 
τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1227. «Γ. Ρούσκας, Μυλοτόπια, μύλοι και μυλωνάδες. Αθήνα 1999», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 622 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1228. «Ζ. Ρωπαΐτου-Τσαπαρέλη, Ρουφ – Βοτανικός, Γκαζοχώρι. Αθήνα 
2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 622-623 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1229. «Ζ. Ρωπαΐτου, Από την άμαξα στο ταξί, με αφηγήσεις από τη ζωή των 
οδηγών τους. Αθήνα 2009», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 623 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1230. «Ζ. Ρωπαΐτου, Ο Ελαιώνας της Αθήνας. Ο χώρος και ο άνθρωπος στο 
πέρασμα τπου χρόνου. Αθήνα 2006», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 623-624 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1231. «Ζ. Ρωπαΐτου, Τα Μπαρμπέρικα. Η πορεία τους στο πέρασμα του 
χρόνου και αφηγήσεις κουρέων. Αθήνα 2012», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
624 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1232. «Νατ. Σαμαρά-Γκαίτλιχ, Κάλαντα: μνήμες ιστορίας. Αθήνα 2002», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 624-625 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1233. «Σάμος, η κυρά των αμπελιών. Αθήνα 2000», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 625 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1234. «Βασίλ. Σαρλής, Λαογραφικά σύμμεικτα του δήμου Φενεού Κορινθίας 
(καταγραφή 1962-2000) 1. Παραδοσιακή καθημερινή ζωή – επαγγέλματα. 
Αθήνα 2003 – 2. Έθιμα – δοξασίες – λαϊκή φιλολογία. Αθήνα 2003», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 625-626 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1235. «Guy Saunier, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια. Τα μοιρολόγια. Αθήνα 
1999», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 626-627 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1236. «Guy Saunier, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια. Συναγωγή μελετών 
(1968-2000). Αθήνα 2001», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 627 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1237. «Κ. Σαχινίδης, Μεσολόγγι – Αιτωλικό. Μουσική – χορευτική 
παράδοση και ιστορία. Αθήνα 2001», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 627-628 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1238. «Κατ. Σεραϊδάρη, ‘Μεγάλη η Χάρη της’. Λατρευτικές πρακτικές και 
ιδεολογικές συγκρούσεις στις Κυκλάδες. Αθήνα 2007», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 628 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1239. «Γ. Σέργη, Νεοελληνικά λαϊκά ναναρίσματα και ταχταρίσματα. Αθήνα 
2000», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 628-629 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1240. «Γ. Σέργη, Λαϊκά παραμύθια από την Πάρο και την Αντίπαρο. Αθήνα 
2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 629 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1241. «Γ. Σέργη, Λαϊκά παραμύθια των Δωδεκανήσων. Αθήνα 2004», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 629 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1242. «Γ. Σέργη (επιμ.), Νηπιαγωγείο Λευκών Πάρου. Τραγούδια του 
χωριού μας. Πάρος 2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 629-630 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1243. «Γ. Σέργη, Λαϊκά παραμύθια από τις Κυκλάδες. Αθήνα 2005», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 630 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
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1244. «Γ. Σέργη, Λαϊκά παραμύθια των Επτανήσων. Αθήνα 2006», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 630 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1245. «Μ. Γ. Σέργης, Εφημερίδες και Λαογραφία. Η ταυτότητα μιας 
ναξιακής εφημερίδας. Διαθλάσεις της ιστορίας και της ελληνικής κοινωνίας 
του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού. Αθήνα 2000», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 630-631 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1246. «Μ. Γ. Σέργης, Ακληρήματα. Οι αλληλοσατιρισμοί ως όψεις της 
ετερότητας στην αρχαία και τη νεώτερη Ελλάδα. Αθήνα 2005», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 631 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1247. «Μ. Γ. Σέργης, Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο 
(μέσα 19ου αιώνα – 1922): Γέννηση – γάμος – θάνατος. Αθήνα 2007», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 631-632 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1248. «Γ. Σιμωνέτης, Η Αθήνα … κάποτε. Γειτονιές που χάθηκαν. Αθήνα 
2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 632 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1249. «Αγ. Σιναηλίδου-Αποστολοπούλου, Από τη Μαύρη Θάλασσα στη 
χώρα του Ιάσονα. Γεγονότα και αληθινές ιστορίες. Θεσσαλονίκη 2003», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 632 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1250. «Σωκρ. Σκαρτσής, Φράσεις του λαϊκού λόγου 1 (Α-Γ) και 2 (Δ-Ι). 
Αθήνα 1997-1998», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 632-633 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1251. «Αν. Σκιαδάς, Το Γαλαξείδι. Μια πανάρχαια ναυτική πολιτεία 
(τοπογραφία, ιστορία, παράδοση, οι άνθρωποι). Αθήνα 1999 (β΄ έκδ.)», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 633 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1252. «Χρ. Σκλαβενίτης, Μοιρολόγια Πόρου Λευκάδας. Αθήνα 2012», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 633-634 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1253. «Σωτ. Σκολαρίκος, Ζυγκοβιστινά σκόρπια τετράδια. Αθήνα 1998», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 634 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1254. «Στ. Σπηλιάκος, ‘Παιχνίδια’ και παιχνιδιατόροι του χορού στη Νάξο, 
Όργανα, οργανοπαίκτες και χορευτικό τραγούδι (η περίπτωση του Κινίδαρου). 
Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 634-635 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1255. «Ευ. Στάθης, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια. Από τον ομηρικό μύθο 
και τ’ αρχέτυπα σχήματα στους ρεμπέτες της Σμύρνης, της Θεσσαλονίκης και 
του Πειραιά. Αθήνα 2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 635 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1256. «Φ. Σταυρίδης, Βιβλιογραφία κυπριακής λαϊκής ποίησης. Φυλλάδες 
και αυτοτελείς εκδόσεις (1884-1960). Λευκωσία 2002», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 635 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1257. «Τατ. Σταύρου, Ελιά. Η βιογραφία ενός δέντρου. Μια ασυνήθιστη 
μυθιστορία. Αθήνα 2001», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 635-636 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1258. «Ch. Stewart, Δαίμονες και διάβολος στην Ελλάδα. Αθήνα 2008», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 636 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1259. «Χρ. Συμεωνίδου-Χείλαρη, Γάμος ο ελληνικός, 800 π.Χ. – 2000 μ. Χ. 
Συγκριτική λαογραφική έρευνα. Αθήνα (2000)», Λαογραφία 43 (2013-2016), 
σ. 636 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1260. «Γ. Καπλάνη (έρευνα – κείμενα), Ταμπακοθήκες, κουτιά καπνού και 
αρραβώνα. Αθήνα 2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 637 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1261. «Φ. Τερζάκης (επιμ.), Θάνατος και εσχατολογικά οράματα. 
Θρησκειοϊστορικές προοπτικές. Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
637 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1262. «A. Theodosiou, Authenticity, Amibuity, Location: Gypsy musicians 
on the Greek Albanian Border. VDM Publishers 2011», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 637-638 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1263. «Βασίλ. Τζανακάρης, Τα παλληκάρια τα καλά σύντροφοι τα 
σκοτώνουν. Αθήνα 2002», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 638 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1264. «Παν. Τηγανούρια, ‘Μπάλος’ στη Σαμοθράκη. Παράδοση και 
νεωτερικότητα. Μια μουσική – εθνογραφική προσέγγιση. (Αλεξανδρούπολη) 
2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 638-639 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1265. «Βασίλ. Τόγιας, Καστρίτικα (της Κυνουρίας) 1. Αθήνα 2005», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 639 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1266. «Σ. Τόσκα- Κάμπα, Παραδοσιακοί χοροί Μακεδονίας – Θράκης – Μ. 
Ασίας – Πόντου. Αθήνα 1999», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 639 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1267. «Θ. Τρουπής, Κολοκοτρωναίικα ανέκδοτα και λαϊκοί μύθοι. Αθήνα 

1999», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 639-640 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1268. «Γ. Τροχαλάκης, Μόσχος … Λαογραφικά ενθυμήματα. Συμβολή στην 
ιστορία, γεωγραφία και λαογραφία του χωριού και της ευρύτερης περιοχής της 
Λαγκάδας. Αθήνα 2000», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 640 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1269. «Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Μαγεία και αστρολογία. Εισαγωγική εθνολογική 
προσέγγιση και απομυθοποίηση. Αθήνα 2007», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
640 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1270. «Α. Τσαντηρόπουλος, Η βεντέτα στη σύγχρονη ορεινή κεντρική 
Κρήτη. Αθήνα 2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 640-641 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1271. «Αγ. Τσελίκας (επιμ.), Το γιατροσόφι του Χιώτη ‘ταπεινού’ 
Παντολέοντα. Αθήνα 2012», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 641 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1272. «Σωτ. Τσιάνης, Δημοτικά τραγούδια της Σκύρου, του νησιού του 
χρυσοπράσινου αετού. Εθνομουσικολογική έκδοση. Εν Αθήναις – Ναύπλιο – 
Ηράκλειο 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 641-642 [σε συνεργασία με 
τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1273. «Σωτ. Τσιάνης, Δημοτικά τραγούδια από το Βαλτέτσι Αρκαδίας 1. 
Αθήνα 2010 / Ιω. Καϊμάκης – Στ. Κοκκάλας, Δημοτικά τραγούδια από το 
Βαλτέτσι Αρκαδίας. Αθήνα 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 642 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1274. «Μεν. Τσικλίδης, Η άγνωστη Πελοπόννησος. Η γη των θρύλων και 
του μυστηρίου 1. Κορινθία – Αργολίδα. Αθήνα 2000», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 642- 643 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1275. «Βασίλ. Τσιμέκας, Τα Δωρικά. Αθήνα 2002», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 643 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1276. «Στ. Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου. Τέλη 18ου – 
αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα 2009», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 643 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1277. «Δημ. Τσολομήτης, Κυνουριακή βιβλιογραφία 1775 – 1992 (συμβολή 
πρώτη). Αθήνα 1993», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 643-644 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1278. «Κων. Τσουκαλάς, Η επινόηση της ετερότητας. ‘Ταυτότητες’ και 
‘διαφορές’ στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Αθήνα 2010», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 644 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1279. «Μ Τσούπη, Ηπειρώτικα λιθόγλυπτα: τέχνη και κοινωνία. 
Ανιχνεύοντας στο Ζαγόρι Ιωάννινα 2006», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 644 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1280. «Μ. Τσούπη, Η κοινωνική διάσταση της (δια)τροφής στην 
παραδοσιακή κοινότητα. Πάπιγκο Ζαγορίου (19ος – 20ός αιώνας). Γιάννενα 
2007», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 645 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1281. «Βασίλ. – Γαβρ. Φωστηρόπουλος, Παραμύθια από την Καππαδοκία. 
Κομοτηνή 1998», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 645 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1282. «Στ. Φασουλάκης (εισαγ.), Η κοινωνική ζωή στον Κάμπο της Χίου, 
μέσα από κείμενα των Στ. Γ. Βίου και Λ. Καλβοκορέση. Χίος 2004», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 645 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1283. «Δημ. Φιλιππίδης, Διακοσμητικές τέχνες. Τρεις αιώνες τέχνης στην 
ελληνική αρχιτεκτονική. Αθήνα 1998», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 646 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1284. «Νικ. Φιλιππόπουλος, Το πανηγύρι τ’ Άη – Συμιού. (Μεσολόγγι) 
2001», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 646 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1285. «Νικ. Φιλιππόπουλος, Το Μεσολόγγι στο διάβα του χρόνου. 
Μεσολόγγι 2003 (β΄ έκδ.)», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 646-647 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1286. «Αλ. Φλωράκης, Άγιον Όρος. Λιθανάγλυφα. Αθήνα 2000», Λαογραφία 
43 (2013-2016), σ. 647 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
  

1287. «Αλ. Φλωράκης, Βωλαξιανοί καλαθοπλέκτες. Ένα μονοτεχνικό χωριό 
στην Τήνο. Volaxian Basketweavers. A monotechnic village in Tinos. Αθήνα / 
Athens 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 647 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1288. «Αλ. Φλωράκης, Μαρμάρινες κρήνες της Τήνου. Αθήνα 2010», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 648 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1289. «Αθ. Φωτόπουλος, Το αρχείο Γούλενου, οικογένειας προεστών του 
Πραστού – λεωνιδίου (1706 – 1847). Αθήνα 2010», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 648 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1290. «Δημ. Χαλατσάς (επιμ.), Ληστρικά τραγούδια. Αθήνα 2000», 

Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 648 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1291. «Χαράλ. Χαραλαμπόπουλος, Του δήμου Πυλήνης τα χωριά. Αθήνα 
2005», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 649 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1292. «Π. Χατζηιωαννίδης, Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού. 
Θεσσαλονίκη 2000», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 649 [σε συνεργασία με 
τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1293. «Χρ. Χατζηιωσήφ, Συνασός. Ιστορία ενός τόπου χωρίς ιστορία. 
Ηράκλειο 2005», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 649 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1294. «Χρ. Χατζητάκη-Καψωμένου, Θησαυρός Νεοελληνικών Αινιγμάτων. 
Ηράκλειο 2000», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 650 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1295. «Χρ. Χατζητάκη-Καψωμένου, Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι. 
Θεσσαλονίκη 2000», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 650-651 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1296. «Γ. Χειλάς, Το έπος των σφουγγαράδων της Καλύμνου. Αθήνα 2001», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 651 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1297. «Höeg Catsten – Άννα Αγγελοπούλου, Σαρακατσάνικα παραμύθια. 
Αθήνα 2002», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 651 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1298. «Κων. Χολέβας (επιμ.), Ελληνορθόδοξη παράδοση. Ρίζωμα και 
προοπτική. Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 651-652 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1299. «Αλ. Χουλιαράς, Το νοικοκυριό του Ευρυτάνα. Αθήνα 2005», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 652 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1300. «π. Θεμ. Χριστοδούλου, Τα ιερά μνημόσυνα. Αθήνα 2002», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 652-653 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1301. «Αντ. Χρονόπουλος, Φιλιππάκι και Βελίκα, παλιές και νέες ιστορίες. 
Αθήνα 1999», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 653 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1302. «Στ. Ψαρράς – Matteo Campagnolo, Ο νοτάριος της Νάξου Στέφανος 
Τ(ρ)ουμπίνος (1712 – 1738). Αθήνα 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 653 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1303. «Ν. και Μ. Ψιλάκη, Το ψωμί των Ελλήνων και τα γλυκίσματα της 
λαϊκής μας παράδοσης. Λαογραφική, γαστρονομική και ιστορική περιδιάβαση 
με βάση τα ζυμώματα της Κρήτης, με 450 συνταγές. Ηράκλειο 2001», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 653-654 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1304. «Β. Ψιμούλη, Σούλι και Σουλιώτες. Αθήνα 1998», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 654 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1305. «Ελ. Ψυχογιού, ‘Μαυρηγή’ και Ελένη. Τελετουργίες θανάτου και 
αναγέννησης. Χρόνια μυθολογία, νεκρικά δρώμενα και μοιρολόγια στη 
σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα 2008», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 654-655 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1306. «Αγαθυμιώτικα Νέα 46 – 87», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 656 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1307. «Άγναντα Άρτας 157», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 656-657 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1308. «Ακροκόρινθος 22 – 80», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 657-660 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1309. «Αμαρυσία 2042-2137», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 660 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1310. «Ανδανιακά Χρονικά 26-32», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 660 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1311. «Αντιφωνητής 175-264», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 660-661 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1312. «Αργοναύται – Κομνηνοί 71-110», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 661-
662 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1313. «Βορειοηπειροτικόν Βήμα 50-67», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 662 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1314. «Γέρα 79-85», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 662-664 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1315. «Δημοσιογραφική 68-91», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 664 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1316. «‘Δρυμώνας’ Λευκάδας 58-59», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 664-
664 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1317. «Ηπειρωτικά Νέα 102-177», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 665 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1318. «Η Τσαριτσάνη 73-101», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 665-666 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1319. «Θισβιακή Ηχώ 9-24», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 666 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1320. «Καλαρρυτιώτικα Νέα 88», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 666 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1321. «Καρπαθιακή 655-656», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 666-667 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1322. «Καστελλοριζιακά Νέα (Η Φωνή της Μεγίστης) 560-700», Λαογραφία 
43 (2013-2016), σ. 667-668 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1323. «Κραυγή Σαμοθράκης 256-307», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 668 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1324. «Κρητικά Νέα 400-471», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 668 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1325. «Κωσταλεξιώτικα Νέα 127-175», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 668-
669 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1326. «Μεσοτοπίτικα Νέα 193-215», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 669-672 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1327. «Μικρασιατική Ηχώ 389-419», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 672-673 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1328. «Παμμεσηνιακή 111», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 673 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1329. «Πύρρος 44-54», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 673 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1330. «Σιφναϊκά Νέα 151-191», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 673-676 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1331. «Σύγχρονη Σκέψη 183-202», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 676 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1332. «Συμαϊκόν Βήμα 342-351», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 676-677 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1333. «Τ’ Απεράθου 152-160», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 677-679 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1334. «Το Ανέσπερον Φως 271», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 679 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1335. «Το Ζαγόρι μας 293-308», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 679-681 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1336. «Το Λαλουσάκι 145-166», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 681-684 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1337. «Ψήνα 204-232», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 684 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1338. «Αγιάσος 179-193», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 685-690 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1339. «Γ. Κ. Καιροφύλας – Σ. Γ. Φιλιππότης, Αθηναϊκό Ημερολόγιο 20 
(2009)», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 690 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1340. «Αιολικά Γράμματα 229-232», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 690-691 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1341. «Αμάλθεια 120/121 – 132/133», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 691-
692 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1342. «Αργοκοιλιώτισσα 60-66», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 692-695 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1343. «Αργοναύτης 1», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 695 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1344. «Άρδην 82», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 695 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1345. «Αρναία [της Μακεδονίας] 82-91», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
695-697 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1346. «Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών 14 (2005)», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 697-698 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1347. «Η Βίλγλα 5-8», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 698-699 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1348. «Βίγλα – Πλώρη 1-5», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 699-702 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1349. «Δελτίο Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών 48-52», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 702-703 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1350. «Δελτίο της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού ‘Όθρυς’ 8-14», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 704-705 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1351. «Διάλλογοι Καταλλαγής 64-91», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 705-
707 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1352. «Δίβρη 129-138», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 707-710 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1353. «Διδαχή 658 (2007)», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 710-711 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1354. «Δωδώνη 76-77», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 711 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1355. «Εκκλησιαστικός Φάρος 79 (2008)», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
711-712 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1356. «Έκφραση 38-69», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 712 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1357. «Εκ Χιονιάδων 13-15», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 712-713 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1358. «Ελεύθερη Κυθρέα 91-102», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 713-717 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1359. «Ελληνική Διεθνής Γλώσσα 80-85», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
717-719 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1360. «Ελλωτία 11 (2006)», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 719 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1361. «Εν Αγία Παρασκευή 18 (2001)», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 719 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1362. «Επτανησιακά Φύλλα 29 (2009)», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 719-
720 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1363. «Εταιρεία Ικαριακών Μελετών 17», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 720 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1364. «Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 11 (2006-2008)», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 720 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1365. «Η Βελανιδιά 19», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 721 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1366. «‘Η Εύγερος Κεφαλονιάς 23-25», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 721-
722 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1367. «Η Λέσβος μας 67-71», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 722-723 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1368. «Ηπειρωτική Εταιρεία 250-274», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 723-
724 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1369. «Κασιώτικος Παλμός 6-43», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 724 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1370. «Λαϊκό Πνεύμα 100», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 724 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1371. «Λαμπηδόνα 34», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 725 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1372. «Δελτίο Λυκείου των Ελληνίδων. 100 χρόνια προσφοράς (2012)», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 725 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1373. «Μαγνησία 3-8», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 725 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1374. «Μακρινίτσα 17-18», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 725-727 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1375. «Μεθόριος του Αιγαίου 27», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 727 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1376. «Μικρές Κυκλάδες 10-23», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 727 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1377. «Ναξιακά 55», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 727-728 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1378. «Ναυτική Επιθεώρηση 533-547», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 728-
731 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1379. «Νέα Εποχή 293», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 731 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1380. «Νέα Εστία 1762», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 731-732 [σε 

συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1381. «Νέα Σκέψη 504-506», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 732 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1382. «Ομπρέλα 81», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 732-733 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1383. «Παγχαλκιδικός Λόγος 1-13», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 733-739 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1384. «Παλμοί της Βατούσας 42-60», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 739 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1385. «Παράδοση και Τέχνη 54», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 740 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1386. «Παριανά 96-112», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 740-741 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1387. «Παρνασσός 45, 46», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 741-742 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1388. «Παρουσία: Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών 15-16», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 742 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1389. «Παρουσία: Ένωση Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών 48», Λαογραφία 
43 (2013-2016), σ. 742 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1390. «Πειραϊκή Εκκλησία 237», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 743 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1391. «Πελοποννησιακά 24, 26», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 743 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1392. «Πεμπτουσία 23», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 744 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1393. «Περιηγητική (2000-2012)», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 744-745 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1394. «Πλώρη 1-12», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 745 [σε συνεργασία με 
τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1395. «Πνευματική Ζωή 143-158», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 745-748 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1396. «Πολύγυρος 14-16, 59-72», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 748-754 

[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1397. «Ποντιακό Βήμα 59-102/103», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 754-757 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1398. «Πόρφυρας 126», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 757-758 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1399. «Ρίζα Αγρινιωτών 64-85», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 758-764 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 

 
1400. «Σελίδες απ’ τη Φωκίδα 80-144», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 769-

783 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1401. «Σερραϊκά Ανάλεκτα 3», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 783 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1402. «Σκαλάκι 13», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 783-784 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1403. «Σκουφάς 94, 102», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 784-785 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1404. «Τ’ ανάβλεμμα 2-23», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 785-790 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1405. «Τζουμερκιώτικα Χρονικά 11-13», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 790-
793 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 

 
1406. «Τηνιακά 2, 3», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 793 [σε συνεργασία με 

τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1407. «Το Γρεβενοσέλι 59-69», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 793-794 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1408. «Το φιστίκι (2008)», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 794 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1409. «Τρικαλινά 22», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 794-795 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1410. «Φθιωτικά Χρονικά 16», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 795 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1411. «Φολόη 21-29», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 795-797 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1412. «Φωκικά Χρονικά 12», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 797 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1413. «Χοροστάσι 1-41», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 798-812 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1414. «Χρονικά [Εβραϊκά] 215, 232-233», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
812-813 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1415. «Πρακτικά Ε΄ τριημέρου εργασίας ‘Αμπελοοινική ιστορία στο χώρο 
της Μακεδονίας και της Θράκης’. Αθήνα 1998», Λαογραφία 43 (2013-2016), 
σ. 814-815 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1416. «Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης ‘Τήνος, Εώα και Εσπερία. 
Πάνω Μέρη Τήνου. Αθήνα 1999», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 815 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1417. «Πρακτικά Α΄ ιστορικού Συνεδρίου Παλαμά 1-2. Τρίκαλα 1999», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 815-816 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1418. «Πρακτικά Ζ΄ τριημέρου εργασίας ‘Φαρμακευτικά και αρωματικά 
φυτά’. Αθήνα 1999», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 816 [σε συνεργασία με 
τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1419. «Πρακτικά συμποσίου ‘Ο ελληνικός εβραϊσμός’. Αθήνα 1999», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 816-817 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1420. «Πρακτικά Α΄ πανελληνίου συνεδρίου λαϊκού πολιτισμού ‘Η 
διαχρονική εξέλιξη του παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα’. Σέρρες 2000», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 817 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1421. «Πρακτικά Β΄ επιστημονικού συνεδρίου ‘Η Ναύπακτος και η περιοχή 
της στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή’. Αθήνα 2000 [Ναυπακτιακά 10:1 
(1998-1999)]», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 817-818 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1422. «Πρακτικά ΣΤ΄ τριημέρου εργασίας ‘Η μέλισσα και τα προϊόντα της’. 
Αθήνα 2000», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 818-819 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1423. «Πρακτικά συμποσίου ‘Νικοδήμου Αγιορείτου του Ναξίου πνευματική 
μαρτυρία’. Αθήνα 2000 [Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 16 (1996-
2000)]», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 819 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1424. «Πρακτικά Β΄ κυκλαδολογικού συνεδρίου 1. Αθήνα 2001 [Επετηρίς 
Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 17 (2000-2001)]», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 819-820 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1425. «Πρακτικά Γ΄ συμποσίου θασιακών μελετών ‘Η Θάσος διαμέσου των 
αιώνων: ιστορία – τέχνη – πολιτισμός’. Καβάλα 2001 [Θασιακά 10 (1996-
1997). Αφιέρωμα στον Τάσο Γριτσόπουλο]», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
820 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1426. «Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης ‘Τήνος Κάτω Μέρη’. Αθήνα 
2001», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 820 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1427. «Πρακτικά Η΄ τριημέρου εργασίας ‘Το ελληνικό αλάτι’. Αθήνα 2001», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 820-821 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1428. «Πρακτικά ΣΤ΄ διεθνούς συνεδρίου πελοποννησιακών σπουδών 1-3. 
Αθήνα 2001-2002», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 821-822 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1429. «Πρακτικά Β΄ διαβαλκανικού συνεδρίου ‘Οι πνευματικές σχέσεις του 
Ελληνισμού με τους βαλκανικούς λαούς’. Κομοτηνή 2002», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 822 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1430. «Πρακτικά Β΄ πανελληνίου συνεδρίου λαϊκού πολιτισμού ‘Μελωδία – 
λόγος – κίνηση’. Σέρρες 2002», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 822-823 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1431. «Πρακτικά Δ΄ τσακωνικού συνεδρίου [Χρονικά των Τσακώνων 16 
(2002)]», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 823 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1432. «Πρακτικά 4ου συνεδρίου λαρισαϊκών σπουδών ‘Η Λάρισα. Όψεις της 
ιστορίας της περιοχής’. Λάρισα 2002», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 824 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1433. «Πρακτικά διημερίδας ‘Εθνογραφικά Μουσεία, από την παράδοση στη 
σύγχρονη τεχνολογία και τη συντήρηση’. Θεσσαλονίκη 2002», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 824 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1434. «Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης ‘Τήνος. Έξω Μέρη’. Αθήνα 
2002», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 824-825 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1435. «Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης ‘Τήνος. Η Χώρα’. Αθήνα – 
Τήνος 2002», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 825 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1436. «Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου ‘Οίνον ιστορώ ΙΙ’. Μεγαρίς: η 
αμπελοοινική της ιστορία. Αθήνα 2002», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 825 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1437. «Πρακτικά συμποσίου ‘Η Σάμος στα νεότερα χρόνια (17ος – 20ός 
αιώνας’. Αθήνα 2002», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 826 [σε συνεργασία με 
τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1438. «Πρακτικά Α΄ συνεδρίου Λαογραφίας ‘Ο λαϊκός πολιτισμός στην 
Αιτωλοακαρνανία’. Αγρίνιο 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 826-827 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1439. «Πρακτικά Β΄ πανελληνίου συνεδρίου ‘Η Νάξος δια μέσου των 
αιώνων’. Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 827-828 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1440. «Πρακτικά του εκτάκτου ηλειακού συμποσίου 2001. Αθήναι 2003», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 828 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1441. «Πρακτικά της 7ης συνάντησης Ναυτικών Μουσείων Μεσογείου για τη 
μεσογειακή ναυτική κληρονομιά ‘Μεσόγειος – Οι δρόμοι της θάλασσας’. 
Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 828-829 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1442. «Πρακτικά συνεδρίου ‘Ο τύπος στη Σάμο, αναπαραστάσεις της 
τοπικής κοινωνίας, 19ος – 20ός αιώνας’. Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 829-830 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1443. «Πρακτικά Β΄ διεθνούς συνεδρίου καρπαθιακής λαογραφίας 
‘Κάρπαθος και Λαογραφία’. Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 
830-832 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1444. «Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου ‘Η ελιά και το λάδι από την 
αρχαιότητα έως σήμερα’. Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 832 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1445. «Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου ‘Το παρόν του παρελθόντος. 
Ιστορία, λαογραφία, κοινωνική ανθρωπολογία’. Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 833 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1446. «Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης ‘Ο αέρας πηγή ζωής, κίνησης 
και καθαρμού’. Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 833-834 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1447. «Πρακτικά ημερίδας ‘Η μνήμη του επαρχιακού αστικού τόπου και 
τοπίου: το Αγρίνιο μέχρι τη δεκαετία του ‘60’. Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 834-835 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1448. «Πρακτικά μουσικολογικής συνάξεως ‘Οι δύο όψεις της ελληνικής 
μουσικής κληρονομιάς. Αφιέρωμα εις μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη’. 
Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 835-836 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1449. «Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου ‘Το Γαλαξείδι, από την 
αρχαιότητα έως σήμερα’. Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 836 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1450. «Πρακτικά συμποσίου ‘Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο’. 
Αθήνα 2003», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 836-837 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1451. «Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου βαλκανικών ιστορικών σπουδών ‘Η 
Καβάλα και τα Βαλκάνια από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα’ 1-2. Καβάλα 
2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 837-838 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1452. «Πρακτικά Β΄ διεθνούς συνάντησης λαϊκού θεάτρου. Ζάκυνθος 2004», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 838-839 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1453. «Πρακτικά Β΄ ευρωπαϊκού συνεδρίου νεοελληνικών σπουδών ‘Η 
Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα’ 1-2. Αθήνα 2004», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 839-840 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1454. «Πρακτικά Γ΄ πολιτιστικής συνάντησης ‘Τα ναυπακτικά μνημεία του 
παρελθόντος και η ένταξή τους στις λειτουργίες του παρόντος’ – Δ΄ 
πολιτιστικής συνάντησης ‘Η δυναμική του πατριδοτοπικού – πολιτιστικού 
κινήματος’. Αθήνα 2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 840 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1455. «Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου ‘Ελληνικός αστικός χώρος’. 
Αθήνα 2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 840-841 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1456. «Πρακτικά ημερίδας ‘Η αγία Πελαγία της Ι. Μονής Κεχροβουνίου 
Τήνου. 250 χρόνια από τη γέννησή της (1752-2002)’. Αθήνα 2004», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 841 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1457. «Πρακτικά ημερίδας ‘Η Τήνος, το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα 
Ευαγγελιστρίας, η Ιερά Μονή Κεχροβουνίου της Κυρίας των Αγγέλων’. 
Τήνος 2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 841 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1458. «Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου ‘Μειονότητες στην Ελλάδα’. 
Αθήνα 2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 841-842 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1459. «Πρακτικά επιστημονικών συναντήσεων ‘Ευρωπαϊκή ακριτική 
παράδοση από τον Μεγαλέξαντρο στον Διγενή Ακρίτα’. Αθήνα 2004», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 842-843 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1460. «Πρακτικά ΣΤ΄ διεθνούς πανιονίου συνεδρίου 4. Αθήνα 2004», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 843 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1461. «Πρακτικά συνάντησης εργασίας ‘Ελληνικά βυρσοδεψεία 19ος – 20ός 
αι.’. Ιωάννινα 2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 843-844 [σε συνεργασία 
με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1462. «Πρακτικά ΣΤ΄ πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή 
‘Λακωνία. Ιστορία – γλώσσα – πολιτισμός. χ.τ.έ 2004», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 844 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1463. «Πρακτικά συνεδρίου ‘Η επικοινωνία στον αιγαιϊκό και παρευξείνιο 
χώρο’. Κομοτηνή 2004», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 844-845 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1464. «Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου ‘Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης 
ο Νάξιος 250 χρόνια από την γέννησίν του’. Αθήνα 2005 [Επετηρίς Εταιρείας 
Κυκλαδικών Μελετών 19 (2004-2005)]», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 845 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1465. «Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συμποσίου ‘Παχώμιος Ρουσάνος, 
450 χρόνια από την κοίμησή του (1553)’. Αθήνα 2005», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 845-846 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1466. «Πρακτικά 3ου διεθνούς συμποσίου θρακικών σπουδών 
‘Μεταβυζαντινή Θράκη (ΙΕ΄ - ΙΘ΄ αι.)’. Κομοτηνή 2005», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 846 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1467. «Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου ‘Χρήσεις της γλώσσας’. Αθήνα 
2005», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 846-847 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1468. «Πρακτικά Η΄ επιστημονικής συνάντησης ΝΑ. Αττικής. Αφιέρωμα 
στους Πάνο Π. Παναγιώτου – Τ. Χατζή – Χρ. Ενισλείδη. Κερατέα Αττικής 
2001», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 847 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1469. «Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, Πρακτικά Α΄ 
Επιστημονικού Συνεδρίου για τα Τζουμέρκα ‘Ο τόπος – η κοινωνία – ο 
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πολιτισμός. Διάρκειες και τομές’. Ιωάννινα 2008», Λαογραφία 43 (2013-
2016), σ. 847-848 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1470. «Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας ‘Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος και η 
ελληνική Λαογραφία’. Αθήνα 2008», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 848-849 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1471. «Πρακτικά ΙΓ΄ συμποσίου ‘Ο λαϊκός πολιτισμός της Λευκάδας και ο 
Πανταζής Κοντομίχης’. Αθήνα 2009», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 849-850 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1472. «Πρακτικά Θ΄ πανελληνίου λειτουργικού συμποσίου στελεχών Ιερών 
Μητροπόλεων ‘Το μυστήριον του θανάτου εις την λατρείαν της Εκκλησίας’. 
Αθήνα 2009», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 850 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1473. «Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας, Πρακτικά ημερίδας ‘1950ή επέτειος 
από το ναυάγιο του αποστόλου Παύλου και τη διάσωσή του στην Κεφαλληνία 
– Μελίτη / 500ή επέτειος από τη γέννηση του αγίου Γερασίμου, προστάτου 
Κεφαλληνίας’. Αθήνα 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 850-851 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1474. «Πρακτικά ημερίδας ‘Κωστής Παλαμάς’. Αθήνα 2011», Λαογραφία 43 
(2013-2016), σ. 851 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1475. «Πρακτικά ημερίδας ‘Μαγεία και μεταφυσικός κόσμος’. Αθήνα 2011», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 851 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1476. «Πρακτικά 15ου πανελληνίου συνεδρίου ‘Η εξάπλωση του θεσμού του 
Λυκείου των Ελληνίδων’. Αθήνα 2011», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 852 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1477. «Πρακτικά ημερίδας Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας 
Τζουμέρκων ‘Τοπικά πολιτισμικά στοιχεία της ταυτότητας των 
Τζουμερκιωτών’. Άγναντα Άρτας 2012», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 853 
[σε συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1478. «Αγαθοεργίη. Τιμητικός τόμος για τον Επίσκοπο Κυανέων 
Χρυσόστομο Μαυρογιαννόπουλο, διαπρεπή Νάξιο της δισποράς. Αθήνα 
2008», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 854 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
 

1479. «Ευεργεσίη. Τόμος χαριστήριος στον Παναγιώτη Ι. Κοντό 1-2. Αθήνα 
2006», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 854-855 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
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1480. «Στέφανος. Τιμητική προσφορά στον Βάλτερ Πούχνερ. Αθήνα 2007», 
Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 855 [σε συνεργασία με τον Αναγνώστη 
Παπακυπαρίσση]. 
  

1481. «Τιμητικός τόμος ομοτίμου καθηγητού Διονυσίου Ι. Αραβαντινού. 
Αθήνα 1999», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 855-856 [σε συνεργασία με τον 
Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 

 
1482. «Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Χριστόδουλος. 

Αφιερωματικός τόμος. Αθήναι 2010», Λαογραφία 43 (2013-2016), σ. 856 [σε 
συνεργασία με τον Αναγνώστη Παπακυπαρίσση]. 
 

1483. «Βιβλιοπαρουσιάσεις – Βιβλιοκρισίες (67 περιοδικές και αυτοτελείς 
εκκλησιαστικές εκδόσεις)», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 
359-405. 
 

1484. «Παν. Τζιβάρα – Σπ. Καρύδης, Το αρχείο των Γενικών Προβλεπτών 
Θαλάσσης. Αναζητώντας τα ίχνη του, Αθήνα 2012», Εκκλησιαστικός Φάρος 
85-86 (2014-2015), σ. 395. 
 

1485. «Σπ. Καρύδης, Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον 
βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο Α΄. Ζάκυνθος – Κέρκυρα – Κεφαλληνία – 
Κύθηρα – Πελοπόννησος, Αθήνα 2011», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-
2015), σ. 395-396. 
 

1486. «Gius. Falangas – Archim. Nathanael Felesakis (εκδ.), “Abbiamo 
riconosciuto e creduto all’ Amore” (1 Gv 4, 16). Il dialogo tra Cattolici e 
Ortodossi: Il conntributo di Sua Santita Bartolomeo I nei 20 anni alla guida del 
Patriarcato Ecumenico di Constantinopoli. Atti del Convegno (Napoli, 16 
gennaio 2012), Napoli 2013», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 
396. 
 

1487. «Νικ. Μπακιρτζής, Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών. Ιστορικές, 
αρχαιολογικές, πολιτισμικές αξίες και η καταστροφική πυρκαγιά της 13ης 
Δεκεμβρίου 2010, Σέρρες 2011», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), 
σ. 396. 
 

1488. «Κυρ. Παπακυριάκου, Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος και η ένωση των 
Εκκλησιών, (Σέρρες) 2004», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 
397. 
 

1489. «Ζήση Θωμαΐδη, Οι άγγελοι και ο ιερός μητροπολιτικός ναός των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ Σερρών, Σέρρες 2003», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 397-398. 
 

1490. «Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Προφήτου Ηλιού Σερρών, Ο 
προφήτης Ηλίας. Η φλογερά προσωπικότης των αρχαίων και των εσχάτων 
χρόνων. Αγιοπατερική προσέγγισις, Αθήνα 2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-
86 (2014-2015), σ. 398. 
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1491. «Κυριάκος Παπακυριάκος, Ιστορία του νομού Σερρών από 

αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της απελευθερώσεώς του, το 1912-1913, 
Θεσσαλονίκη 2013», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 398-399. 
 

1492. «Κυριάκος Παπακυριάκος, Τα νεκροταφεία της πόλης των Σερρών και 
η στάση των ανθρώπων στο θάνατο, Σέρρες 2012», Εκκλησιαστικός Φάρος 
85-86 (2014-2015), σ. 399. 
 

1493. «Το Συνοδικόν της Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών / The 
Synodikon Hall at the Monastery of Timios Prodromos near Serres, Λευκωσία 
– Nicosia 2011», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 399-400. 
 

1494. «Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Οι Σέρρες και η 
περιοχή τους από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή» 
(Σέρρες, 6-9 Απριλίου 2006), επιμέλεια: Π. Σαμσάρης – Γ. Πάσχος – Κων. 
Τσαλαπάτης 1-2, Σέρρες 2013», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 
400. 
 

1495. «Μαρία-Εριφύλη Αντωνοπούλου, Η κοινωνική θέση των αγροτών 
(παροίκων και Φραγκομάτων) στην ενετοκρατούμενη Κύπρο (15ος-16ος 
αιώνας), Αθήνα 2013», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 401. 
 

1496. «Βασιλ. Πέννα (επιμ.), Ναός περικαλλής. Ψηφίδες ιστορίας και 
ταυτότητας του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοδώρων Σερρών, Σέρρες 2013», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 401-402. 
 

1497. «Μητροπολίτου Σεβαστείας Δημητρίου, Ο Πατριάρχης Δημήτριος εν 
μνήμη, Θεσσαλονίκη 2013», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 
402. 
 

1498. «Κλεάνθης Ζούμπος – Δημήτριος Σπίνος, Οδοιπορικό. Προσκύνημα 
στην Πόλη των αυτοκρατόρων, Αθήνα 2013», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 
(2014-2015), σ. 402-403. 
 

1499. «Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Ημερίδα – Αφιέρωμα στην 
οικογένεια Υψηλάντη (13 Νοεμβρίου 2011), Αθήνα 2012», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 403. 
 

1500. «Δ. Γ. Αποστολόπουλος – Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, Οι Πράξεις 
του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Επιτομή – Παράδοση – Σχολιασμός 
Ι. 1454-1498, Αθήνα 2013», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 
403-404. 
 

1501. «Γεώργιος Κ. Αγγελινάρας, Η θεία λειτουργία, εν Σάμω 2013», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 404-405. 
 

1502. «Ιάκωβος Ζ. Ακτσόγλου, Όψη της διοικητικής οργανώσεως της έδρας 
της διοικήσεως Γκιουμουλτζινέ (Gumulcine Sancagi) και στοιχεία για τον 



 1054 

πληθυσμό της περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Μια συμβολή στην ιστορία της 
Κομοτηνής, Κομοτηνή 2013», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 
405-406. 
 

1503. «Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας, Μελέτες ιστορίας της μεταβυζαντινής 
τέχνης, Θεσσαλονίκη 2013», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 
406-407. 
 

1504. «Χαράλαμπος Αθ. Μηνάογλου, Ο Μεγαλέξανδρος στην τουρκοκρατία, 
Θεσσαλονίκη 2012», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 407-408. 
 

1505. «Ιωάννης Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, Ο από Σάμου 
και Ικαρίας Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων ο Β΄ (Χρυσοφάκης). 
1925-2003. Διήλθε διακονών Χριστού το Γεώργιον, Θεσσαλονίκη 2013», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 408. 
 

1506. «Αγίου Μαξίμου Γραικού, Λόγοι, τόμ. Β΄, μετάφραση: Μάξιμος 
Τσυμπένκο, Άγιον Όρος 2012 και Αγίου Μαξίμου Γραικού, Λόγοι, τόμ. Γ΄, 
μετάφραση: Μάξιμος Τσυμπένκο, Άγιον Όρος 2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 
85-86 (2014-2015), σ. 409. 
 

1507. «Ιωάννης Ζηζιούλας, Μητροπολίτης Περγάμου, Οικουμενικό 
Πατριαρχείο: Ένα ιστορικό παράδοξο, Αθήνα 2013», Εκκλησιαστικός Φάρος 
85-86 (2014-2015), σ. 409-410. 
 

1508. «Στα Βήματα των Πατέρων μας. Συλλογικός τόμος, Αθήνα 2014», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 410. 
 

1509. «Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, Λόγος εις τον άγιον Διονύσιον 
τον Αρεοπαγίτην, Αθήναι 2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), 
σ. 410-411. 
 

1510. «Παύλος Κ. Τούτουζας, Βίου Πορεία, Αθήνα 2013», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 411. 
 

1511. «Γιώργος Ανωμερίτης, Η ποιητική στην ποίηση του Νικηφόρου 
Βρεττάκου. Μια θεματική Ανθολογία ‘ποίησης’ του έργου του, Αθήνα 2013», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 412. 
 

1512. «Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Εις έργον 
διακονίας. Τα βήματά μας κατά το 2009-2012, Αθήνα 2013», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 412. 
 

1513. «Δωδεκάνησος. Επίσημον Δελτίον των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του 
Οικουμενικού Θρόνου 4: 7 (Ιανουάριος – Ιούνιος 2012) », Εκκλησιαστικός 
Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 412-413. 
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1514. «Δωδεκάνησος. Επίσημον Δελτίον των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του 
Οικουμενικού Θρόνου 4: 8 (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2012) », Εκκλησιαστικός 
Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 413-414. 
 

1515. «Δρ. Αθανάσιος Παπάς, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος, Ρινήματα 
θεολογικά, τεχνοκριτικά, ιστορικά και άλλα τινά από το Βόσπορο 4, 
Θεσσαλονίκη 2013», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 414. 
 

1516. «π. Ιωάννης Χρυσαυγής – Κων. Δεληκωσταντής, Ο Πατριάρχης της 
Αλληλεγγύης, Πόλη, Δεκέμβριος 2013 / Fr. John Chryssavgis – Kon. 
Delikostantis, The Patriarch of Solidarity, Istanbul, December 2013», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 414-415. 
 

1517. «Εις Ανάμνησιν της Πατριαρχικής Επισκέψεως εν Μιλάνω Ιταλίας 14-
16 Μαΐου 2013 επί τη συμπληρώσει 1700 ετών από της υπογραφής του 
Διατάγματος των Μεδιολάνων, χ.τ.έ. », Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-
2015), σ. 415-416. 
 

1518. «Κυριάκος Παπακυριάκου, Ο ναός των αγίων Μηνά και Κυριακής και 
το παρεκκλήσι της αγίας Βαρβάρας της πόλεως των Σερρών. Βιογραφίες και 
παρακλήσεις των τριών αγίων, Σέρρες 2013», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 
(2014-2015), σ. 416. 
 

1519. «Προσκυνητάριον της Εκκλησίας των Σερρών, Σέρρες 2010», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 416-417. 
 

1520. «Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης, Σερραίων Διάσωσμα. 
Πνευματικοί και καλλιτεχνικοί θησαυροί της Εκκλησίας των Σερρών, Σέρρες 
2008», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 417-418. 
 

1521. «Ευ. Χεκίμογλου (επιμ.), Ο πατριαρχικός ναός του αγίου Γεωργίου. Η 
ιστορία, η αρχιτεκτονική και οι εικόνες του – The Patriarchal Church of Saint 
George. Architecture, History, Icons, Θεσσαλονίκη 2013», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 418. 
 

1522. «Προβληματισμοί Εθνικοί και Θρησκευτικοί Επίκαιροι 3 (2014). Π. 
Τζουμέρκας (επιμ.), Χριστιανική Μακεδονία. Η ενδοχώρα της στον κόσμο της 
Ορθοδοξίας της χερσονήσου του Αίμου», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 
(2014-2015), σ. 383. 
 

1523. «Νικ. Γραικός – Γεώργ. Φουστέρης, Ευλαβείας και ωραιότητος χάριν. 
Εκκλησιαστική τέχνη της Κύμης, (Αθήνα) 2013», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-
86 (2014-2015), σ. 419-420. 
 

1524. «Θεόδ. Ι. Δαρδαβέσης – Δημ. Μ. Κοντογεώργης (επιμ.), Φιλόπτωχος 
Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης (1871-2013): Μια πορεία 142 ετών 
προσφοράς στον άνθρωπο και την κοινωνία, Θεσσαλονίκη 2014», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 420. 
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1525. «Αλίκη-Ξενία Νικηφόρου, Δημόσιες τελετές στην Κέρκυρα κατά την 
περίοδο της βενετικής κυριαρχίας, 14ος – 18ος αι., Αθήνα 2014», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 421. 
 

1526. «Αδαμαντίνη Τσώτα, Πάτμος. Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής (έτος 
ιδρύσεως 1607), Αθήνα 2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 
421-422.  
 

1527. «Μέλη της Εκκλησίας Πολίτες του Κόσμου. Β΄ Συνέδριον Ορθοδόξου 
Νεολαίας (Πόλις, 11-16 Ιουλίου 2007), Αθήνα 2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 
85-86 (2014-2015), σ. 422-423. 
 

1528. «Επισκόπου Χρυσοστόμου (Γερασίμου Σ. Ζαφείρη) Μητροπολίτου 
Περιστερίου, Η Ελληνική Μειονότης της Κωνσταντινουπόλεως, το 
Οικουμενικόν Πατριαρχείον και αι θέσεις του Υπουργού Εξωτερικών της 
Τουρκίας Α. Νταβούτογλου, Αθήναι 2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 
(2014-2015), σ. 423. 
 

1529. «Αριστείδης Πανώτης, Η πατριαρχική προστασία των «Νέων Χωρών» 
κατά τη β΄ δεκαετία του 20ού αιώνα, Αθήνα 2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 
85-86 (2014-2015), σ. 423-424. 
 

1530. «Σκεύος εις Τιμήν. Αφιερωματικὸς τόμος επὶ τη συμπληρώσει 25ετίας 
απὸ της εις Επίσκοπον χειροτονίας και 20ετίας απὸ της ενθρονίσεως του 
Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. 
Μιχαὴλ. Festschrift zum 25 jährigen Jubiläum der Bischofsweihe und 20 
jährigen Jubiläum Metropolit von Austria und Exarch von Ungarn und 
Mitteleuropa Dr. Michael Staikos. Αθήναι - Athen 2011», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 424-425. 
 

1531. «Παναγιώτη Σ. Παπαδόπουλος, Οι Ειρηνικές Επισκέψεις του Πάπα και 
Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄. Συμβολή 
στην εκκλησιαστική εθιμοτυπία, Θεσσαλονίκη 2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 
85-86 (2014-2015), σ. 425-427. 
 

1532. «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Επιμέλεια: Γεωργίου και 
Αγγελικής Σαρόγλου – Επιστημ. Σύμβουλος: Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας, Ξάνθη 
2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 427-428. 
 

1533. «Δημήτρης Γ. Πέππας, Γρηγόριος Ζιγαβηνός. Ένας λησμονημένος 
Κουμιώτης, Κύμη 2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 428. 
 

1534. «Τιμητική εκδήλωση υποδοχής στο Μέγαρο της Αδελφότητος της Α. 
Θ. Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. 
Θεοδώρου Β΄ και τέλεση των εγκαινίων του «Μουσείου Φ.Α.Α.Θ.» 
(Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2013), Θεσσαλονίκη 2014», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 429. 
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1535. «Ιωάννης Ν. Παπαμιχαλάκης (επιμ.), Ιερές Μονές του Αγίου Όρους 
Άθως, Αθήνα 2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 429-430. 
 

1536. «Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος / Ειδική Συνοδική 
Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού 
Συνεδρίου για την επανάσταση του 1821 «Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων επί 
Τουρκοκρατίας. Καταπίεση – Κοινοτισμός – Παιδεία», Αθήνα 2014», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 430-431. 
 

1537. «Αν. Βαβούσκος – Γρ. Λιάντας, Οι θεσμοί του αυτοκεφάλου και του 
αυτονόμου καθεστώτος στην Ορθόδοξη Εκκλησία (Μελέτες – Πηγές), 
Θεσσαλονίκη 2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 431. 
 

1538. «John Chryssavgis, The Ecumenical Patriarchate today. Sacred Greek 
Orthodox sites of Istanbull, Ankara 2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 
(2014-2015), σ. 431-432. 
 

1539. «Ecumenical Patriarch Bartholomeos I Doctor Honoris Causa 
Ceremony. Bogazici University, 19 Aralik / December 2013», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 432. 
 

1540. «Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Εγκόλπιον Ημερολόγιον σ.έ. 2015. Έτος 
δέκατον τρίτον, (Κωνσταντινούπολις 2015) », Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 
(2014-2015), σ. 433. 
 

1541. «Αγγέλου Λ. Βουδούρη, Η νήσος Πρώτη και τα μοναστήρια αυτής, 
Θεσσαλονίκη 2012 (έκδ. δεύτερη) », Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-
2015), σ. 433-434. 
 

1542. «Αρχιμ. Ευάγγελος Στ. Υφαντίδης, Οικουμενικό Πατριαρχείο και 
Πολιτικές Δυνάμεις. Από τη συνδιάσκεψη της Λωζάννης έως την εκλογή του 
Πατριάρχη Βασιλείου Γ΄. Καβάλα – Βενετία 2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 
85-86 (2014-2015), σ. 434-435. 
 

1543. «Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ, Πάσχα στ’ Άγιον Όρος, Αθήνα 
2010», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 435. 
 

1544. «Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ, Γιορτές στη Βασιλεύουσα, 
Αθήνα 2012», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 435-436. 
 

1545. «Δημ. Τσινικόπουλος, Το μυστήριο του κακού, Θεσσαλονίκη 2014», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 436. 
 

1546. «Φλορίν Μαρινέσκου – Petronel Zahariuc – Άννα Στεφανάτου, 
Ρουμανικά έγγραφα Αγίου Όρους. Αρχείο Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου 2, 
Αθήνα 2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 437. 
 

1547. «Φλορίν Μαρινέσκου – Ion Marian Croitoru, Ρουμανικά έντυπα της 
Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους / Tiparituri Romanesti ale sfintei 
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Manastiri Pantocrator din Sfantul Munte, Άγιον Όρος 2014», Εκκλησιαστικός 
Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 437-438. 
 

1548. «Αρχιμ. Μελέτιος Κουμάνης – Αρχιμ. Απόστολος Τριφύλλης (επιμ.), 
Θεόδωρος Β΄ Πάπας και πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. 
Δεκαετία πατριαρχικής διακονίας και προσφοράς, 2004-2014, Αθήνα 2014», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 438. 
 

1549. «Μητροπολίτης Γουϊνέας Γεώργιος, Πέτρος Ζ΄ ο οραματιστής 
Πατριάρχης (1997-2004), Γουϊνέα 2014», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 
(2014-2015), σ. 438-439. 
 

1550. «Παντελής Κ. Λέκκου, Ο από Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχης 
Αλεξανδρείας Σωφρόνιος Δ΄ και η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρείας (1870-
1899). Συμβολή στην ιστορία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και στις 
σχέσεις Κωνσταντινουπόλεως - Αλεξανδρείας κατά τον 19ο αιώνα, 
Θεσσαλονίκη 2006», Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 439-440. 
 

1551. «Θεοδ. Ξ. Γιάγκου - † Ιωάνν. Μ. Φουντούλη, Ο άγιος Μακάριος 
Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου ο Νοταράς. Βίος και θαύματα, ασματική ακολουθία, 
χαιρετισμοί, παρακλητικός κανών. Θεσσαλονίκη 2011 (β΄ έκδ.)», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 85-86 (2014-2015), σ. 440-441. 
 

1552. «Δ. Τσινικόπουλος, Το στοίχημα του Πασκάλ. Θεσσαλονίκη 2015», 
www. tsinikopoulos. org / el / βιβλία (2016). 
 

1553. «Δ. Τσινικόπουλος, Το μυστήριο του κακού. Θεσσαλονίκη 2014», 
www. tsinikopoulos. org / el / βιβλία (2016). 

 
1554. «Μ. Γ. Σέργης – Ελ. Χαρατσίδης – Γαρ. Θεοδωρίδου (επιμ.), Από το 

Αραράτ στον Όλυμπο. Θέματα αρμενικής λαογραφίας. Θεσσαλονίκη 2014», 
Βυζαντινός Δόμος 22 – 23 – 24 (2014 – 2015 – 2016). Ειδικό αφιέρωμα: Αλ. 
Σαββίδης – Ben. Hendrickx – Γεώργ. Χαριζάνης – Κων. Μποζίνης (επιμ.), 
Βυζαντινή και νεότερη ελληνική ιστορία και πολιτισμός. Θεσσαλονίκη 2016, σ. 
695-705. 
 

1555. «Ελισάβετ Κοντογιώργη – Φωτεινή Ασημακοπούλου (εισαγωγή, 
αναλυτικές περιλήψεις, σχόλια), Αρχείο Αλεξάνδρου Λυκούργου (1827-1875) 
Αρχιεπισκόπου Σύρου και Τήνου 1. Αθήνα 2014», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 
4 (2017-2018), σ. 259-260. 
 

1556. «Το σαμιώτικο πεύκο και η παραδοσιακή υλοτομία στη Σάμο. Σάμος 
2014», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 262-263. 
 

1557. «Κωνσταντίνος Π. Μπέλσης, Από την οθωμανική νομιμότητα στο 
εθνικό κράτος. Το «άτομο» στο επίκεντρο της ιστορίας. Λυκούργος 
Λογοθέτης (1772-1850), πολιτική βιογραφία. Αθήνα 2014», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 263-265. 
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1558. «Διονύσης Χουρχούλης, Θεμιστοκλής Π. Σοφούλης. Πολιτική 
βιογραφία. Αθήνα 2014», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 265-
268. 
 

1559. «Αλέξανδρος Σ. Καριώτογλου, Φθάσαμε στ’ ανείπωτα … 
Χειροτονητήριοι λόγοι. (Αθήνα 2015)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-
2018), σ. 268. 
 

1560. «Σπύρος Ν. Κούκουρας, Λεκκάτικα. Λεξιλόγιο – Λαογραφία. 
Θεσσαλονίκη 2015», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 268-269. 
 

1561. «Γιώργος Κορφιάτης, Ο Άη Νικόλας στο Ποτάμι. Το χρονικό 
ανέγερσης μιας μικρής εκκλησιάς στη Σάμο. Αθήνα 2011», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 269-270. 
 

1562. «Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών Ευσέβιος, Της 
Αναστάσεως Χριστού. (Αθήνα) 2015», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-
2018), σ. 270-271. 
 

1563. «Klaus Bötig, Samos. Hamburg 2011», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 
(2017-2018), σ. 271-272. 
 

1564. «Φώτιος Αλ. Βακάκης, Στην αρχή του 21ου αιώνα. Περιγράφω το 
ταξίδι της ζωής μου (1932 – 2014). Αθήνα 2014», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 
4 (2017-2018), σ. 273. 
 

1565. «Γιάννης Δ. Κόκκας, Ιστορία και Λαογραφία της Λέκκας Σάμου. 
Έθιμα – συνήθειες – τρόπος ζωής και ασχολίες των κατοίκων [περίοδος 1935 
– 1953]. (Σάμος) Ιούνιος 2015», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 
273-274. 
 

1566. «Ντίνος Τσάκος, Allegro ma non troppo. Μια διήγηση με άλλο τρόπο. 
(Αθήνα 2015)», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 274-276. 
 

1567. «Κ. Σοφούλης, Η Επιστροφή. Αθήνα 2015», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 276-279. 
 

1568. «Κατερίνα Δέφνερ – Καφή, Δημήτριος Γ. Καφής (1897 – 1985). Ο 
Σάμιος καλλιτέχνης, ζωγράφος και αγιογράφος. Αθήνα 2015», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 279-280. 
 

1569. «Roger Butts – Μαρία Δημάκη, Η φύση της Σάμου. Οδηγός 
παρατήρησης πουλιών και άλλων ζώων. (Θεσσαλονίκη) 2016», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 280-281. 
 

1570. «Stephanos Psimenos, Samos. Hiking Guide. 32 Hiking Routes, a total 
of 240 km in the North Aegean Island of Samos. (Athens) 2016», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 286-287. 
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1571. «Τέσυ Μπάιλα, Άγριες θάλασσες. Αθήνα 2016», Δελτίο Σαμιακών 
Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 287-288. 
 

1572. «Thomas Schröder, Samos. Würzburg 2015 (ζ΄ έκδ.)», Δελτίο 
Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 288-290. 
 

1573. «Σάββας Καλεντερίδης – Δημήτρης Πλουμίδης, Ιωνία. Σάμος – 
Έφεσος – Μίλητος – Πριήνη. Αθήνα 2005», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 
(2017-2018), σ. 290-292. 
 

1574. «Γιάννης Ταμβακλής, Στη Μέση Εκπαίδευση ματά τον Εμφύλιο (1950 
– 1955). Σάμος 2016», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 292. 
 

1575. «Nikos Kypraios, Byzantine Iconographic Enigmas. Vienna Austria 
2012», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 293. 
 

1576. «Μανόλης Γιαννούτσος, Μικρασιάτες πρόσφυγες στη Σάμο (1922 – 
1940): κοινωνική ένταξη, οικονομική δραστηριότητα, πολιτική συμπεριφορά. 
Ρέθυμνο 2016», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σ. 295-297. 
 

1577. «Nicolas Vatin – Gilles Veinstein – Elizabeth Zachariadou, Catalogue 
du fonds Ottoman des Archives du Monastère de Saint – Jean à Patmos. Les 
vingt – deux premiers dossiers. Athènes 2011», Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 
(2017-2018), σ. 297-298. 
 

1578. «Νίκος Χρ. Αλιπράντης, Αναδρομές στον κόσμο της αρχαίας Πάρου. 
Αθήνα 2017», Παριανά 145 (2017), σ. 204-205. 
 

1579. «Χρ. Λάνδρος, Σαμιακά έντυπα μονόφυλλα, 1832 – 1915, τόμοι Α΄, 
Β΄, Γ΄. Αθήνα 2016», Απόπλους 71-72 (2017). Αφιέρωμα: κρουαζιέρα στην 
ποίηση, σ. 429-432. 
 

1580. «Tudor Dinu, Οι Φαναριώτες στη Βλαχία και τη Μολδαβία. Μια 
ιστορία μέσω των εκκλησιαστικών προσωπογραφιών. Αθήνα 2017», 
Εκκλησιαστικός Φάρος 87-88 (2016-2017), σ. 297-304. 
 

Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 
 

1581. «Βιβλιοπαρουσιάσεις – Βιβλιοκρισίες (42 περιοδικές και αυτοτελείς 
εκκλησιαστικές εκδόσεις)», Εκκλησιαστικός Φάρος 87-88 (2016-2017), σ. 
305-338. 

 
Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. 

 
1582. «Βασιλ. Θ. Σταυρίδης, Οικουμενικόν Πατριαρχείον και η μέριμνα των 

νεκρών. Θεσσαλονίκη 2015», Εκκλησιαστικός Φάρος 87-88 (2016-2017), σ. 
305. 
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1583. «Σπυρ. Θ. Καμαλάκης, Η φιλόσοφος Υπατία και ο βιασμός της 
ιστορίας. Αθήνα 2015», Εκκλησιαστικός Φάρος 87-88 (2016-2017), σ. 306. 
 

1584. «Νίκος Χρ. Αλιπράντης, Προσωπογραφικό Λεξικό της μεταβυζαντινής 
Πάρου. Αθήνα 2015», Εκκλησιαστικός Φάρος 87-88 (2016-2017), σ. 306-307. 
 

1585. «Jesmond Micallef, O.F.M.CAP., The Exorcistic Prayers as means of 
restoration and therapy as presented in the Athonite Manuscript of 
Xiropotamou 98, (2660) 16, XVI. Transcription with liturgical and theological 
comments. Romae 2015 (διδ. διατρ.: Pontificium Institutum Orientale – 
Facultas Scientiarum Ecclesiasticarum Orientalium)», Εκκλησιαστικός Φάρος 
87-88 (2016-2017), σ. 307-308. 
 

1586. «Οιακοστροφίον. Τιμητικός τόμος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου 
– Τήνου κ. Δωροθέου Β΄ επί τη δεκαετηρίδι της αρχιερατείας αυτού (2001-
2011). Ιερά Νήσος Τήνος 2013», Εκκλησιαστικός Φάρος 87-88 (2016-2017), 
σ. 308-309. 
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Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Επιστημονικού 
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της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας (Αμαλιάδα, 19-20 Μαΐου 2012). Αθήνα 2015», 
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	ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΕΓΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
	Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ
	ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ -  ΑΝΑΓΡΑΦΗ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ – ΚΡΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ
	ΑΘΗΝΑ 2022
	ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ
	ΣΠΟΥΔΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
	Τον Απρίλιο του 2017 επισκέφθηκα στη Μόσχα το State Historical Museum (Государственный исторический музей), το Μουσείο του Πολέμου του 1812 (Музей Отечественной войны 1812 г.), την State Tretyakov Gallery (Третьяковская галерея в Лаврушинском п...

	13. ΚΛ, χφ. 4541 (Σαμιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, 1997), σσ. 192
	Ακαδημαϊκό και λοιπό διοικητικό έργο
	Εκλαϊκευτικό έργο – διαλέξεις – προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις
	ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ
	ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ  ΕΡΓΟ
	A. EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΚΔΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΤΟΜΩΝ

	15. Δρυς Υψικάρηνος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτριο Β. Οικονομίδη. Αθήνα 2007, σσ. 708 – σε συνεργασία με τον Μανόλη Γ. Σέργη (εκδ. Graphopress)
	Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Ναξιακό Παρόν 53-54 (Ιούλιος-Αύγουστος 2007), σ. 5 [Αντ. Τζιώτης] / Οι Νάξιοι 31 (2007), σ. 28 [Απ. Σαχάς] / Ναξιακά 26 (2007), σ. 119-120 [Ν. Δ. Δέτσης] / Τα Νέα του Απόλλωνα 68 (Φεβρουάριος – Μάρτιος - Απρίλιος 2008), σ. 3 [Λ...
	Αναφορές: Κ. Κορρέ-Ζωγράφου, «Δημήτριος Οικονομίδης», Ναξιακά 27 (2007-2008), σ. 23. Ι. Κ. Τουμπακάρης, Ναξιακά 27 (2007-2008), σ. 78. Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, «Ο Δημήτριος Β. Οικονομίδης και η λαογραφία», Ναξιακά 27 (2007-2008), σ. 19 σημ. 1, σ. 21 σημ. ...
	16. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Οικονομία του Γένους. Εισηγήσεις Επιστημονικής Διημερίδας (Αθήνα, 16-17 Οκτωβρίου 2006). Αθήνα 2007, σσ. 436 – σε συνεργασία με τον Ιωάννη Ν. Παπαμιχαλάκη (εκδ. Αδελφότης Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκ...
	17. Γωργίου Ι. Κηπιάδου, Μελέται επί της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. Αλεξάνδρεια 2007, σσ. 251 – σε συνεργασία (μεταγραφή κειμένου-εισαγωγή) με τον Παναγιώτη Τζουμέρκα (εκδ. Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας – Σειρά: Πηγές και Τεκμήρι...
	Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Απογευματινή της Κυριακής (5/6-1-2008), σ. 32 [Λ. Χατζηφώτη] / Εκκλησία 84: 11 (2007), σ. 946 [π. Γ. Φραγκιαδάκης] / Στύλος Ορθοδοξίας 90 (2008), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος] / Πάνταινος 83: 5 (2008), σ. 362-363 [Μητροπολίτης Πέργης...
	Αναφορές: Σπ. Θ. Καμαλάκης, Από τον Μέγα Αλέξανδρο στον Ευαγγελιστή Μάρκο. Απόπειρα αχνής χαρτογράφησης της δισχιλιόχρονης ιστορίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Αναδρομή στην ιστορία και τον ιδρυτή της πόλης. Αθήνα 2010, σ. 387. www. patriarchateofa...
	18. Νικολάου Γ. Παπαμιχαλάκη, Υμνολογικόν Λεξικόν Τριωδίου. Θεσσαλονίκη  2008, σσ. 766 (εκδ. Αφών Κυριακίδη).
	19.  «Σύμψυχοι εις το εν φρονούντες».  Πρακτικά Α΄ Γενικής Συνέλευσης των ανά τον κόσμο Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου μελών της Αδελφότητος «Παναγία η Παμμακάριστος» της γενομένης εις την Αίθουσαν Παπύρων της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης την 24...
	Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Ολύμπιο Βήμα 8065 (27 Νοεμβρίου 2008), σ. 4 [Παν. Τζουμέρκας] / Ο Πολίτης 502 (Φεβρουάριος 2009), σ. 9 [π. Σεραφείμ Φαράσογλου]
	20. Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη. Τόμος Α΄. Επιστημονική Επιμέλεια Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας. Αλεξάνδρεια 2008, σσ. 615 (εκδ. Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας – Σειρά: Πηγές και Τεκμήρια Πατ...
	21. Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ. Χατζηφώτη. Τόμος Β΄. Επιστημονική Επιμέλεια Μ. Γ. Βαρβούνης – Παν. Τζουμέρκας. Αλεξάνδρεια 2009, σσ. 671 (εκδ. Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας – Σειρά: Πηγές και Τεκμήρια Πατ...
	24. Παναγιώτης Τζουμέρκας, Ο Κώδιξ υπ’ αρίθμ. 393 της Αλεξανδρινής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης ο λεγόμενος του Πατριάρχου Αλεξανδρείας Παϊσίου. Αλεξάνδρεια 2010, σσ. 221 (εκδ. Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας – Σειρά: Πηγές και Τεκμ...
	Αναφορές: www. patriarchateofalexandria. com. Αρχιμ. Απ. Τριφύλλης, «Δέκα χρόνια πατριαρχικών έργων και λόγων αγάπης», στον τόμο Αρχιμ. Μελέτιος Κουμάνης (επιμ.), Θεόδωρος Β΄ Πάπας και πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. Δεκαετία πατριαρχικής δ...
	25. Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, σσ. 1046 - σε συνεργασία με τον Μανόλη Γ. Σέργη (εκδ. Ηρόδοτος – Σειρά: Laographia. Edenda curat M. G. Meraklis - IV).
	26. Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 2. Αθήνα 2012, σσ. 972 - σε συνεργασία με τον Μανόλη Γ. Σέργη (εκδ. Ηρόδοτος – Σειρά: Laographia. Edenda curat M. G. Meraklis - V).
	27. Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 2 (2013-2014): Είκοσι χρόνια θεοφιλούς αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, σσ. 246.
	Αναφορές: Ν. Ορφανός, «Σημαντικές δραστηριότητες του Κέντρου Εκκλησιαστικών, Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών της Ι. Μητροπόλεως Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών», Σαμιακόν Βήμα 3995 (21 Σεπτεμβρίου 2015), σ. 8.
	28. Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 3 (2015-2016), σσ. 278.
	29. Ευκαρπίας Αντίδοσις. Τιμητικό αφιέρωμα στην εικοσαετία (1995-2015) θεοφιλούς αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσεβίου. Επιστημονική και εκδοτική επιμέλεια Μ. Γ. Βαρβούνη. Αθήνα 2015 (εκδ. Κέντρον Εκκλησι...
	Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Σαμιακόν Βήμα 4001 (29 Οκτωβρίου 2015), σ. 3 [Γερ. Κοσμάτος] / Σαμιακόν Βήμα 4006 (7 Δεκεμβρίου 2015), σ. 5 [Γ. Κ. Αγγελινάρας ] / Σαμιακόν Βήμα 4006 (7 Δεκεμβρίου 2015), σ. 2 [Γερ. Κοσμάτος] / Απόπλους 67-68 (2015-2016), σ. 39...
	30. Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας (Κομοτηνή, 30 Νοεμβρίου 2014). Αθήνα 2016 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινων...
	Αναφορές: Αθανάσιος Παπάς, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος, Ρινήματα θεολογικά, τεχνοκριτικά, ιστορικά και άλλα τινά. Από το Βόσπορο 5. Θεσσαλονίκη 2015, σ. 307. Γλ. Τσαπικίδου, «Λίγα λόγια για τον Ιωάννη Μητράκα», Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer 59: ...
	31. Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής. Θεσσαλονίκη 2016 (Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι των Ελληνικών ΑΕΙ - εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη), σσ. 550 – σε συνερ...
	32. Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2018 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστορίας κα...
	33. Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 4 (2017-2018), σσ. 300.
	Κρίσεις - Παρουσιάσεις: aegaio. blogspot. gr. (20 Αυγούστου 2017) [Γ. Νέγρης] / samiakonvima. blogspot. gr (21 Αυγούστου 2017) [Μ. Στεφανάκης] / amen. gr (21 Αυγούστου 2017) [Ν. Παπαχρίστου] / efpalinos. blogspot. com [= myblogs. gr] (22 Αυγούστου 201...
	34. Πολυχρόνιον. Τιμητικό αφιέρωμα στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄. Α. Τα κατά την αναγόρευση της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστ...
	Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Σαμιακόν Βήμα 4098 (7 Οκτωβρίου 2017), σ. 5 [Ν. Ορφανός]
	35. Διεπιστημονικές διαδρομές από το παρόν στο παρελθόν. Αφιερωματικός τόμος για τα 25 χρόνια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας / An Interdisciplinary Journey from the Present to the Past. Twenty-fifth anniversary volume of the Department of Histor...
	Κρίσεις - Παρουσιάσεις: Παρατηρητής της Θράκης 7532 (10 Μαρτίου 2018), σ. 3 [Νατάσσα Βαφειάδου] / Παρατηρητής της Θράκης 7541 (23 Μαρτίου 2018), σ. 8 [Κώστας Μαρκενδούδης] / Ο Χρόνος 14292 (23 Μαρτίου 2018), σ. 13 [Δημ. Συμεωνίδου] / Κιβωτός της Ορθοδ...
	36. Eusebi Ayensa i Prat, Στις εσχατιές της θάλασσας. Ισπανο-ελληνικές λαογραφικές συγκριτικές μελέτες. Αθήνα 2018 (εκδ. Ηρόδοτος – Σειρά Laographia - Edenda curat M. G. Meraklis – XVII), σσ. 574.
	37. Εκκλησιαστικός Φάρος. Επιστημονικόν Θεολογικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής 87-88 (2016-2017), σσ. 340 – σε συνεργασία με τον Παν. Τζουμέρκα.
	45.  Οι Πομάκοι της Θράκης. Πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις / The Pomaks of Thrace. A Multidisciplinary and Interdisciplinary Approach. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2020 (εκδ. ΔΠΘ / Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών / Τμήμα Ιστ...
	Κρίσεις: Ενδοχώρα 117 (2020), σ. 81-82 [Ν. Κόκκας] / 56Twww.laographiki.gr56T (5 Νοεμβρίου 2020) [Γ. Χ. Κούζας]
	46. Εκκλησιαστικός Φάρος. Επιστημονικόν Θεολογικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής 89 (2018-2019), σσ. 450 – σε συνεργασία με τον Παν. Τζουμέρκα.
	Κρίσεις: Εστία 41666 (30 – 31 Μαΐου 2020), σ. 7 [Χαρίκλ. Δημακοπούλου]
	47. Περιλήψεις Διεθνούς Συνεδρίου «Λαϊκή παράδοση του Πόντου. Από το παρελθόν στο παρόν» (Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019). Θεσσαλονίκη 2019, σσ. 20 – σε συνεργασία με τις Ρέα Κακάμπουρα και Μυροφόρα Ευσταθιάδου.
	48. Δελτίο Σαμιακών Σπουδών 5 (2019-2020), σσ. 310.
	Κρίσεις: Σαμιακόν Βήμα 4232 (27 Ιουνίου 2020), σ. 9 [Ν. Ορφανός]
	49. Ιερά Μητρόπολις Διδυμοτείχου. Ορεστιάδος και Σουφλίου, Ιακώβου Μνήμη. Τόμος εις μνήμην του Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυρού Ιακώβου Σωφρονιάδη (1947 – 2018). Θεσσαλονίκη 2020, εκδ. οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σσ. 400 – σε συνεργασία με τον Π. Δ....
	58. Εκκλησιαστικός Φάρος. Επιστημονικόν Θεολογικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής 90 (2020-2021), σσ. 692 – σε συνεργασία με τον Παν. Τζουμέρκα.
	II. MΕΛΕΤΕΣ  ΣΕ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΚΑΙ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΩN, ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
	Αναφορές: Π. Κυρανούδης, «Οι Πομάκοι και η γλώσσα τους», Ελληνική Διαλεκτολογία 5 (1996-1998), σ. 185. Τ. Κωστόπουλος, Το «Μακεδονικό» της Θράκης. Κρατικοί σχεδιασμοί για τους Πομάκους (1956-2008). Αθήνα 2009, σ. 89 σημ. 6, σ. 303. Παν. Παπαδημητρίου,...

	Κρίσεις: Στύλος Ορθοδοξίας 127 (Οκτώβριος 2011), σ. 38 [Παν. Ριζόπουλος]
	Αναφορές: Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης, Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. Αθήνα 2011, σ. 14 σημ. 1, σ. 17-18 σημ. 7, σ. 308 σημ. 989, σ. 402 σημ. 1057.
	Περίληψη: H βιβλιογραφία αυτή δεν είναι εξαντλητική, ενώ η επιλογή των λημμάτων αντικατοπτρίζει βεβαίως την κρίση του επιμελητή της. Ωστόσο, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα έργο υποδομής για τους ενδιαφερομένους, με βάση το οποίο να συνεχίσουν την βιβλιογ...
	Αναφορές: Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του. Μελέτες και Κείμενα. Αθήνα 2017, σ. 125 σημ. 8.

	Αναφορές: Γλ. Τσαπικίδου, «Λίγα λόγια για τον Ιωάννη Μητράκα», Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer 59: 16 (2014), σ. 11.
	Αναφορές: Γλ. Τσαπικίδου, «Λίγα λόγια για τον Ιωάννη Μητράκα», Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer 59: 16 (2014), σ. 11. Θαν. Κούγκουλος, «Ο Μ. Γ. Βαρβούνης και η έρευνα της Θράκης», στον τόμο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Γ. Χ. Κούζας (επιμ.),  Ο Καθηγητής Μ. ...
	Αναφορές: Γλ. Τσαπικίδου, «Λίγα λόγια για τον Ιωάννη Μητράκα», Επικοινωνία για τη νόσο Alzheimer 59: 16 (2014), σ. 11.
	Περίληψη: H βιβλιογραφία αυτή δεν είναι εξαντλητική, ενώ η επιλογή των λημμάτων αντικατοπτρίζει βεβαίως την κρίση του επιμελητή της. Ωστόσο, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα έργο υποδομής για τους ενδιαφερομένους, με βάση το οποίο να συνεχίσουν την βιβλιογ...

	Σημείωση: Έχει δημοσιευθεί και ηλεκτρονικά, με ανάρτηση στο Academia. edu. Επίσης για το ίδιο θέμα βλ. και «Ετεροπροσδιορισμοί των αποδήμων Σαμίων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Συμβολή στη μελέτη της πολιτισμικής διάστασης του τουρισμού», στον τό...
	«Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης. Βιογραφικά και εργογραφικά», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη / Platanos Efskiofyllos. In Honour of Professor Minas Al. Alexiadis. Θεσσαλο...
	«Ετεροπροσδιορισμοί των αποδήμων Σαμίων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Συμβολή στη μελέτη της πολιτισμικής διάστασης του τουρισμού», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (επιμ.), Πλάτανος Ευσκιόφυλλος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μηνά Αλ....
	Περίληψη: Ο κλάδος της θρησκευτικής λαογραφίας, όπως παρουσιάζεται στη μελέτη αυτή, και ο οποίος σχετικά όψιμα άρχισε να καλλιεργείται επιστημονικά και στη χώρα μας, κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας. Το γεγονός αυτό είναι καθ...
	Κρίσεις: Ενδοχώρα 117 (2020), σ. 81 [Ν. Κόκκας]
	Κρίσεις: Ενδοχώρα 117 (2020), σ. 82 [Ν. Κόκκας]
	Αναφορές: «מינאס אל. אלכסדיס», 56Thttps:// hiwiki.icu / wiki /%CE% 9C% CE% B7% CE% BD% CE% AC% CF%82_%CE%91%CE%BB. _ % CE% 91% CE% BB% CE% B5% CE% BE% CE% B9% CE% AC% CE%B4%CE%B7%CF%8256T.
	Αναφορές: «מינאס אל. אלכסדיס», 56Thttps:// hiwiki.icu / wiki /%CE% 9C% CE% B7% CE% BD% CE% AC% CF%82_%CE%91%CE%BB. _ % CE% 91% CE% BB% CE% B5% CE% BE% CE% B9% CE% AC% CE%B4%CE%B7%CF%8256T.
	«Ceremonias religiosas comunes en la cultura tradicional de los pueblos balcánicos», στον τόμο Carlos Martínez Carrasco (επιμ.), La religiosidad popular en el mundo griego. De la Antigüedad a la Grecia contemporánea, [Estudios Neogriegos. Revista de l...
	ΙΙΙ.  ΑΡΘΡΑ  ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ  ΣΕ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
	Αναφορές: Γ. Κολοκοτρώνης, «Σκέψεις στο έργο του Γιάννη Μητράκα», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (εκδ.), Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας (Κομοτηνή, 30 Νοεμβρίου 2014). Αθήνα 2015, σ. 50. Γλ. Τσαπικίδου, «Λίγα...
	Αναφορές: Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Ζωγραφίζοντας νέες μορφές ενδυματολογικής παράδοσης. Η καβακλίωτικη ενδυμασία στο έργο του Γιάννη Μητράκα», στο Μ. Γ. Βαρβούνης (εκδ.), Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας ...
	ΙΙΙ. Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ
	«Πρόλογος», στον τόμο Μ. Γ. Βαρβούνης – Μ. Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία: Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές 1. Αθήνα 2012, εκδ. Ηρόδοτος – Σειρά: Laographia. Edenda curat M. G. Meraklis - IV, σ. 13 [σε συνεργασία με τον Μ. Γ. Σέ...


