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ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1955 -1957

Α '. Κατά το ετος 1955.

Τό Λαογραφικόν Άρχεΐον έχον από τοΰ παρελθόντος έτους πλήρη τήν είς προσωπικόν δύνα-
μιν αύτοΰ είργάσθη κατά τό λήξαν ετος κανονικώς. Δύο μηνιαΐαι άποστολαί τών συντακτών του,
όργανωθεΐσαι ή μεν υπό τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών είς τήν περιοχήν Ξάνθης και Καβάλλας και τήν
νήαον Θάσον, οπόθεν ονδεμίαν εΐχομεν μέχρι τοΰδε ουστηματικήν λαογραφικήν συλλογήν, ή δε υπο
τής ' Ελλην. Λαογραφικής' Εταιρείας εις τα ορεινά χωρία τών επαρχιών Βοΐου και Γρεβενών άπε-
σκόπουν κυρίως είς τόν πλουτισμόν τής 'Εθνικής Μουσικής Συλλογής καί τήν ερευναν τών λαϊκών
εθίμων. 'Αμφοτέρων τών αποστολών τούτων μετέσχεν ό μουσικός τοΰ 'Αρχείου κ. Σπ. Περιστέρης
έχων συνεργάτας είς μεν τήν πρώτην τόν συντάκτην κ. Δ. ΙΙετρόπουλον, είς δε τήν δευτέραν τόν
σνντάκτην κ. Δ. Οίκονομίδην. 'Η σνγκομιοθεϊοα ϋλη υπήρξε πολλή και αξιόλογος : 226 ασματα και
14 παραμύθια αποτυπωμένα επί ταινιών μαγνητοφώνου και ποικίλη λαογραφική ϋλη εν χειρογράφου
έκ 272 σελίδων εκ τής είς Ξάνθην και θάσον αποστολής' 252 ασματα καί 21 παραμύθια έπί ται-
νιών άποτυπωθέντα καί χειρόγραφον εκ σελ. 472 πλήρες ποικίλης λαογραφικής νλης εκ τής είς
Βόϊον καί Γρεβενά αποστολής, άπαντα κατατεθέντα είς τάς συλλογας τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου υπ' αριθμ.
είσαγ. 2154 καί 2157.

Τάς δαπάνας τής μεν είς Ξάνθην καί Θάσον αποστολής, άνελθουσας είς 8229 δραχμάς,
κατέβαλεν ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, τής δε είς Βόϊον καί Γρεβενά έκ δραχμών 9398 διέθεσεν εξ ονό-
ματος τής 'Ελλην. Λαογραφικής 'Εταιρείας ή Μπάγκειος 'Επιτροπή, ήτις καί κατά τα προηγούμενα
έτη έχορήγηοεν είς τήν λαογραφικήν ερευναν τής περιοχής Γράμμον καί Βοΐου.

Δια τών αποστολών τούτων ό αριθμός τών έπί δίσκων καί φωνοταινιών μαγνητοφώνου απο-
τυπωμένων δημωδών μελφδιών τής Έθν. Μουσικής Συλλογής τοΰ 'Αρχείου άνήλθεν είς 1443.

Πλην τών δύο τούτων χειρογράφων εισήχθησαν εις τάς αυλλογας τοΰ 'Αρχείου έτερα 21 χει-
ρόγραφα εκ σελ. 914. Έκ τούτων 14 μεν έδωρήθησαν υπό φίλων τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου: αριθμ.
2146 έκ σελ. 20 υπό τοΰ κ. Ίππ. Μακρή, άρ. 2147 έκ σελ. 9 υπό τοΰ κ. Γρηγ. Δημητροπούλου, άρ.
2149 έκ σελ. 132 υπό Αεων.'Άλκου (άθιγγανική Λαογραφία έκ Μεγάρων), αρ. 2150 έκ σελ. 111 υπό
Ά. Γιαννημάρα, άρ. 2151 έκ σελ. 8 υπό Ματ. Γκόλια, άρ. 2152 έκ σελ. 101 υπό Ε. Σαρέλλη, άρ·
21534 έκ σελ. 72 υπό Π. Παπαμανώλη, άρ. 2163 έκ σελ. 15 υπό Γ. Λεγάκη, άρ. 2164 έκ σελ. 5 υπό
Δ. 'Ανδριοπούλου, άρ. 2155 έκ σελ. 36 υπό Δ. Οίκονομίδου, άρ. 2156 έκ σελ. 66 υπό Χ. Ρεμπέλη,
7 δε έκ σελ. 40 προέρχονται έξ έργαοιών φοιτητών, νποβληθεισών είς τό Λαογραφικόν Φροντιστή·
ριον τοΰ καθηγητού Γ. Α. Μέγα. Ή ϋλη, ή περιεχόμενη είς τά εισαχθέντα κατά τό έιος τούτο χειρό-
γραφα, ή υποκειμένη είς άρίθμησιν, είναι : ασματα. 668, δίστιχα 124, παραμύθια 40 , παροιμίαι 23,
παραδόσεις 8, αινίγματα 5, μύθοι 3, τοπωνύμια 34, παιδιαί 2. Ή λοιπή ϋλη αναφέρεται είς έθιμα
τοΰ αγροτικού βίου, τής κοινωνικής οργανώσεως, τής γεννήσεως, τοΰ γάμου, τής τελευτής, τής
μαγείας καί μαντικής, τής αστρολογίας καί μετεωρολογίας, τής δημ. ιατρικής καί τής λαϊκής λατρείας.

Καί κατά τό ετος τοντο αί έργασίαι τοΰ 'Αρχείου περιεστράφησαν περί τήν άποδελτίωσιν, κατά-
ταξιν καί έπεξεργασίαν τής άποθησαυρισθείσης ϋλης καί τήν προπαρασκενήν τής έκδόσεως 'Απανθί-
σματος εκλεκτών δημοτικών ασμάτων.

Είς τήν άποδελτίωσιν ϋλης έκ χειρογράφων τοΰ 'Αρχείου είργάσθησαν οί γραφείς Γρηγόριος
Αημητρόπούλος καί 'Ελευθερία Δήμου - Παπαδοπούλου άντιγράψαντες έν δλψ 4917 ασματα καί 1615
δίστιχα, τής κ. Παπαδοπούλου άσχολουμένης καί είς την δακτνλογράφησιν τών υπηρεσιακών έγγρά-
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φων, καί ό συντάκτης Δ. Οίκονομίδης άποδελτιώσας ποικίλη ν νλην εκ χειρογράφου ιδίας αυτόν ονλ-
λογής καί 16 παραμύθια εκ φωνοταινιών μαγνητοφώνου. Ό αυτός συντάκτης ήσχολήθη και είς τήν
λεπτομερή ταξινόμηαιν πλουσίου ΰλικον άποδελτιωθέντος εκ 30 χειρογράφων καί αναφερομένου είς
τα ήί)η καί έθιμα καί τάς δοξασίας τον λαον. Προς τούτοις σννεπλήρωσε τήν νπό έκτνπωσιν βιβλιο-
γ Ο αγία ν τής 'Ελλην. Λαογραφίας καί άπησχολήθη με τήν καταγραφήν χειρογράφων καί βιβλίων
εισαχθέντων είς τό Άρχειον.

Είς τήν κατάταξιν δημοτικών ασμάτων κατέγιναν, ώς καί κατά τα προηγούμενα έ'τη, οί σνν-
τάκται Μαρία Ίωαννίδον, Γ. Σπνριδάκης καί Δ. Πετρόπονλος, ταξινομήσαντες εν δλω 3929 ασματα.
Εκ τούτων 1505 έταξ ινομήθησαν νπο τής Μ. Ίωαννίδον, 1420 νπο τον Γ. Σπνριδάκη, άοχοληθέν-
τος καί είς τον καταρτισμόν στατιστικής τών άποδελτιωτέοιν ασμάτων, τών περιεχομένων είς χειρό-
γραφα τον Λαογρ. Άρχείον, καί 1004 νπο τον Δ. Πετροπούλον, όστις κατέγινε καί είς τον νπομνη-
ματισμόν 23 κλέφτικων καί 2 ιστορικών ασμάτων και τήν βιβλιογραφικήν ερενναν τών προ τον
1850 συλλογών ελληνικών δημοτικών ασμάτων.

Εις τήν κατάταξιν παροιμιών ειργάσθη ο είδικενθείς είς αυτήν συντάκτης Α. Αουκάτος, ταξι-
νομήσας κατά το λημματοθετικόν σύστημα 2805 νεοελληνικός παροιμίας. Προσέτι κατέγινεν είς τόν
καταρτισμόν χωριστών δια τός αρχαίας ελληνικάς και τάς βυζαντινός παροιμίας αρχείων πρός διεν-
κάλννσιν τής έρεύνης, περιλαβών είς αυτό έν δλα> 1684 παροιμίας, ήτοι 954 έκ τής μεγάλης συλλο-
γής παροιμιών Ν. Γ. Πολίτον, 185 έκ τής σνλλογής παροιμιών τον Λαογρ. Άρχείον (άπό Α-άρχ. Λ)
καί 545 έκ τής σνλλογής αρχαίων ελλην. παροιμιών τον Σονηδοϋ Strömberg, ας καί κατέταξε κατά
τήν κνρίαν λέξιν.

'Εν τή Έθν. Μονσική Σνλλογή σννεχίσάη νπο τον μονσικον Σπ. Περιστέρη ή άποδελτιω-
τική εργασία καί ή καταγραφή δημωδών μελωδιών. Άπεδελτιώθησαν έκ χειρογράφων καί εντύπων
208 ασματα, κατεγράφησαν έκ δίσκων καί φωνοταινιών 85 Άσματα, σνλλεγέντα έν Σιατίστη καί Βο-
ρείφ Ήπείρω καί άπετνπώθησαν έπί ταινιών μαγνητοφώνου 486 μεν ασματα κατά τάς δύο μνημο-
νευθείσας άποστολάς, 4 δε έν τω Άρχείω παρά Ποντίου όργανοπαίκτον. Πρός τούτοις μετεγράφησαν
έκ τής βνζαντινής είς τήν ενρωπαϊκήν μονσικήν γραφήν 43 ποντιακά άσματα, ήλέγχθη δε ή άκρίβεια
τής μεταγραφής ετέρων 609 ασμάτων.

Τέλος σννεχίσθη υπό τοΰ Διευθυντού τον Άρχείον ή προπαρασκευή τής εκδόσεως Απανθί-
σματος εκλεκτών δημοτικών ασμάτων, ίνα χρησιμενση ώς πρόδρομος τής μεγάλης έκδόσεως ανιών.
Έτοιμη πρός εκδοοιν είναι ήδη ή εκλογή τών ιστορικών ασμάτων μετά πλήρους υπομνηματισμού
αντών.

Είς τήν βιβλιοθήκην τον Άρχείον εισήχθησαν κατά τό ετος τοντο 150 βιβλία καί φυλλάδια
(έναντι 106 τον προηγονμένου έ'τονς, κατεγράφησαν δ' έν τφ βιβλίο> εισαγωγής υπ' άρ. 2319-2468.
Έκ τούτων 40 τόμοι προέρχονται έξ ανταλλαγής τής Έπετηρίδος τοϋ Λαογρ. Άρχείον πρός ξένα πε-
ριοδικά, 29 έξ αγοράς, τα δέ υπόλοιπα έδωρήθησαν : 6 υπό τής Ακαδημίας Αθηνών, 2 υπό τής Φι-
λοσοφ. Σχολής τον Πανεπιοτημίον Αθηνών, 1 νπό του ' Υφνπονργείον Προεδρίας τής Κυβερνή-
σεως, 4 νπό τής Νομαρχίας Φθιώτιδος, 1 νπό τον Παγκυπρίον Γυμνασίου, 1 υπό τής Ενώσεως
Σμυρναίων, 1 νπό τον Σννετ αιριατον, 9 υπό τον κ. Γ. Α. Μέγα, 10 νπό τον κ. Δημ. Πετροπούλον,
3 νπό τον κ. Δ. Λονκάτον, 2 νπό τον κ.'Άγι θέρον, 2 νπό τον κ. Φ· Κονκονλέ, 2 υπό τοΰ κ. Κ.
Κώνστα, 2 νπό τοϋ κ. Καζαβή, 2 νπό τον κ. Μ. Μανούσακα, καί άνό εν νπό τών κ. κ. Κ. Καραμά-
νον, L. Mirambel, C. Rihtman, Α. Χατζηγάκη, JV. Τωμαδάκη, Ν. Κοσμά, Χ. Μπακογεώργου, Β.
Φάρη, Ί. Κοντοΰ, Π. Παπαχριστοδούλου, Ρ. Boratau, Δ. Οίκονομίδον, Ν. Ζαφειρίον, Π. Νικήται
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Ί. Χαβάκη, Έμμ. Δονλγεράκη, Ν. Μηλιώρη, Α. Κεραμοπούλλου, Ν. Ψυχογιον, 'Αθηνάς Ταρσούλη,
Κύπρου Χρυοάνθη

'Αποχωρών νυν τής υπηρεσίας του Λαογραφικού 'Αρχείου, τοϋ όποιου τάς εργασίας έπ ί είκο-
σαετίαν διηύθυνα, ίνα περιορισθώ είς τα εν τω Πανεπισιημίψ καθήκοντά μου, καταλείπω τάς συλ-
λογας αυτόν πλήρεις πλουσιωτάτου λαογραφικού νλικον, συστηματικώς περισνλλεγέντος καί κατατα-
χϋεντος. έτοίμον προς περαιτέρω μελέτην και έκδοσιν, εις χείρας ικανού προσωπικού, είδικενΰεντος
άπό ετών είς ιό διάφορα είδη τής λαογραφικής εργασίας.

Έν 'Αθήναις τη 31η Δεκεμβρίου 1955.

' Ο Διευθυντής
Καθηγητής Γ. Α ΜΕΓΑΣ

Β '. Κατά το έτος 1956.

Μετά την άπό τον τέλονς τοϋ έτους 1955 άποχώρησιν έκ τής θέσεως τοϋ Διευθυντον τον
Ααογραφικοϋ 'Αρχείου τον καθηγητού κ. Γεωργ. Α. Μέγα, ή διεύθννσις τοϋ 'Ιδρύματος ανετέθη
νπό τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας εις τον σνντάκτην τον 'Αρχείου καί Ύφηγητήν τοϋ Πανεπιστη-
μίου 'Αθηνών Γεώργ. Κ. Σπυριδάκην όστις και εξελέγη άργότερον, τη 16 'Απριλίου, Διενθυντης αυτοϋ.

Πλην τοϋ τακτικού προσωπικού τον 'Αρχείου, τών συντακτών Δ. Πετροπούλου, Μαρίας Ίωαν-
νίδου Μπαρμπαρίγου, Δημ. Λουκάτον, Δημ. Ο'ικονομίδον, τοϋ μουοικοϋ Σπυρ. Περιστέρη και τών
γραφέων Γρηγ. Δημητροπούλου και 'Ελευθερίας Δήμου Παπαδοπούλου, είργάοθη ετ ι έν αν τ ω κατά
τό 1956 εξ αποσπάσεως S Κωνστ. Ρωμαίος, συντ. τον 'Ιοτορικον Λεξικού τής νέας 'Ελληνικής
γλώσσης.

Α' 1. Κατά τό έτος τοϋτο είσήχθησαν έν τφ Λ. Α. 36 νέα χειρόγραφα (σελ. 3362) ποικίλης
λαογραφικής νλης· Έκ τούτων 21 απεστάλησαν νπο δημοδιδασκάλων σνμφώνως πρός τάς από τον
έτους 1952 σχετικός έγκυκλίους τοϋ Ύπονργ. Έθν· Παιδείας jag. 43.129) και τής 'Ακαδημίας 'Αθη-
νών (άρ. 27.761) με νλην οχετικην ιδία πρός τόν κοινωνικόν βίον (λαϊκόν δίκαιον, λαϊκή λατρεία,
γέννηαις, γάμος και τελευτή), τήν μαντικήν, μαγείαν, λαϊκήν ίατρικήν, άστρολογίαν, μετεωρο-
λογίαν κλπ. Έκ τών νπολοίιτων 12 χ/φων, τρία παρεχωρήθησαν νπο τής 'Ακαδημίας έκ παλαιοτέρων
λαογραφικών διαγωνισμών, τρία (σελ. 676) προήλθον έκ τών υπό τοϋ Λ. 'Αρχείον ένεργηθεισών λαο-
γραφικών και μουσικών αποστολών (Γ. Κ. Σπνριδάκη είς Ψέριμον και Τήλον τής Δωδεκαννήσου,
Δ. Λουκάτου είς Ίθάκην και τον Σπ. Περιστέρη μετά τον Γρηγ. Λημητροπούλον είς 'Αρκαδίαν
(έπαρχ. Μαντινείας και Κννονρίας), τά δε υπόλοιπα έκ δωρεάς τών κ. Άντ. Κεραμοπούλλου, Δ. Δου-
κάτου, Μ. Μανούσακα (3 χ'φα), Ίωάνν Δημαράτου, 'Ελπινίκης Σταμούλη Σαραντή, Ενστ Παΐζη,
Ν. Σταμουλάτου και Έμμ. Δρεπανιά.

'II περιλαμβανομένη είς τα χ/φα ταϋτα νλη αποτελείται άπό 955 τραγούδια, 770 δίστιχα, 1603
παροιμίας, 66 παραμύθια, 25 παροιμ. καί ευτραπ. διηγήσεις, 112 παραδόσεις, 3 μύθους, 66 αινί-
γματα, 21 έπωδάς, 10 παιδιάς. μαγικός, λατρευτικός καί δειαιδαίμονας δοξασίας καί έθιμα κ. α.

2. Άποδελτίωσις. Ή έκ χ/φων ιδία άποδελτίωσις νλης νπό τών γραφ. Γρ. Δημητροπούλου
καί Έλευθ. Δήμου Παπαδοπούλου περιωρίσθη κυρίως είς τό άσματα πρός τόν σκοπόν τής συμ-
πληρώσεως τοΰ οικείου αρχείου. Ουτω άντεγράφησαν είς δελτία 2712 ασματα, 2016 δίστιχα, πρός
δέ 21 παραμύθια, 23 αινίγματα καί άλλη ποικίλη νλη.
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3. Εις τήν άρχειακήν επεξεργασίαν τών άποδελ.τιονμένων ασμάτων και κατάταξιν αυτών είς
τό οίκεΐον αρχείον είργάσθησαν οί συν τ. Δημ. Πετρόπονλος, Μαρία Ίωαννίδου Μπαρμπαρίγου και ό
εξ Αποσπάσεως συντ- Κωνατ. Ρωμαίος, εν μέρει δε και δ διευθύνων Γ. Κ. Σπυριδάκης, κατατάξαν-
τες εν συνόλψ 4516 άσματα (Δ. Πετρόπουλος 2157, Μ. Ίωαννίδου Μπαρμπαρίγου 885, Κ. Ρω-
μαίος 553 και Γ. Κ. Σπυριδάκης 921).

Παραλλήλως το προσωπικόν τοΰτο ήσχολήθη ετ ι καί εις άλλας εργασίας, ώς ό Δ. Πετρόπου-
λος είς την σύνταξιν υπομνημάτων εΐς τινα ιστορικά τραγούδια της προς εκδοσιν 'Εκλογής' ή Μαρία
Ίωαννίδου είς Αντιβολήν αποδελτιωθείσης νλης (εκ τοϋ χ/φου 1480), Ανακατάταξιν τοϋ αρχείου τών
μοιρολογιών εκ τοϋ γενικού βιβλιογραφικού πίνακος αυτών ύπό Νικ. Γ. Πολίτου' ό Κ. Ρωμαίος είς
τον καταρτιομον πίνακος εκ τών βιβλιογραφικών δελτίων εν τοις φακέλοις τών ασμάτων τής γενόμε-
νης υπό τοϋ Νικ. Πολίτου κατατάξεως τών Ασμάτων τής συλλογής αντοϋ : "Υλη Ν. Πολίτου προς
τον σκοπον ευχερεστέρας και ταχυτέρας τοποθετήσεως τών άποδελτιουμένων ησμάτων τής συλλογής
ταύτης είς τό 'Αρχείον, προς δε ήσχολ.ήθη ο συντάκτης ούτος και είς κατάταξιν τών νανουρισμάτων
κα'ι ταχταρισμάτων·

4. Είς τήν άποδελτίωαιν και κατά λήμμα κατάταξιν τών παροιμιών καί γνωμικών ήσχολ.ήθη
ό συντ. Δημ. Αουκάτος. Οντος άπεχώριοεν εκ τον 'Αρχείου τών παροιμιών ή άπεδελτίωσεν εξ εντύ-
πων 533 αρχαίας και 532 μεσαιωνικός παροιμίας, τάς όποιας καί κατέταξεν είς τα οικεία αρχεία.
Πρός τούτοις κατέταξεν έτι 358 νεοελληνικός παροιμίας και έτοποθέτηοεν είς τό 'Αρχείον 9860 κα-
τεταγμένας παροιμίας καί γνωμικά.

5. Εις τήν άρχειακήν κατάταξιν τής νλης τοϋ κοινωνικού βίον είργάσθη ό σνντ. Δημ. Οίκο-
νομίδης, ασχοληθείς ετι και περί τήν σνμπλήρωσιν τής λαογραφικής βιβλιογραφίας τής περιόδον
1948 - 1953 και τήν σννταξιν αντής δια τά ετη 1954 - 1956.

Β . 1. Ή 'Εθνική Μουσική Συλλογή έπλοντίσθη δια τής ήχογραφήοεως έπί ταινιών μαγνη-
τοφώνου της μουσικής 317 ασμάτων καί χορών, ήτοι έκ τής περιοχής 'Αρκαδίας, ώς ανωτέρω, 230
τραγ. καί χορών, έκ ψερίμον καί Τήλον Δωδεκανήσον έξ ήχογραφήσεως τον Γ. Κ. Σπνριδάκη 25,
έκ Κερκύρας 41, διά διενεργηθείσης επί τόπον ήχογραφήσεως ύπό τοϋ μουσ. Σπ. Περιστέρη δαπά-
νη τής έν Κέρκυρα 'Εταιρείας τών Κερκυραϊκών Σπουδών, τέλος έκ Κνθήρων (φροντίδι τοΰ κ.
Ί. Κασιμάτη) και άλλων τόπων δι' 21 μελφδιών Ασμάτων κα'ι μουσικής χορών έξ ηχογραφήσεων τή
14 Ία ν. κα'ι τή 1 Φεβρ. έν τη αίθούση τοϋ Λαογρ. 'Αρχείου.

2. Είς τήν μονσικολογικήν επεξεργασίαν τής μονσικής νλης (δημοτ. τραγουδιών καί λ.αϊκών
χορών) ήσχολήθη ό μουσικός Σπ. Περιοτέρης. Οντος πλήν τής καταχωρίσεως τών τίτλων τών ήχο-
γραφηθεισών τό 1956 καί προηγουμένως μελωδιών Ασμάτοιν καί τής μονσικής χορών είς τό βιβλίον
εισαγωγής (456 ήχογρ.), άπεδελτίωσεν έξ εντύπων μουσικών σνλλογών 311 ασματα και χο-
ρούς, μετέγραιμεν έκ τής βυζαντινής είς τήν ενρωπαϊκήν μονσικήν γραφήν 53 ασματα, κατεταξεν
είς κατηγορίας καί μονοικά γένη 75 ασματα καί μετέγραιρεν εκ ταινιών ή δίσκων τήν μουσικήν
90 Ασμάτων είς τήν εύρωπ. μονσικήν γραφήν.

Γ . Το.ς λαογραφικός καί τάς μονσικάς σνλλογάς τοϋ 'Αρχείον έ χρησιμοποίησαν προς επιστη-
μονικούς σκοπούς ημέτεροι καί άλλοδαποί ειδικοί έρεννηταί, ιδρύματα και άλλοι.

Έκ τών ξένων έβοηθήθησαν πρός επιστημονικούς ή ενρύτερον μορφωτικούς σκοπούς :
α) Ή δνίς'Αλίκη Μιχάλαρου, μουσικολόγος εκ Νέας 'Υόρκης Η.Π.Α. (έχορηγήθη ετι εις αυτήν επί
ταινιών μαγνητοφώνου μουσική 15 δημοτ. τραγουδιών). β) To Criterion New Theatre εν Αονδίνω'



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1955 - 1957

429

(εστάλη ειδική μουσική δι9 έργον τον οποίον ή σκηνή υπόκειται εν Ελλάδι), γ) ή "Εταιρεία Philips,
(εχορηγήθη ή μουσική 4 δημοτ. τραγονδιών).

Δ'. Εις τον ελεγχον και όργάνωσιν τής σημαντικής εκ 2660 τόμων και φυλλαδίων Βιβλιο-
θήκης τον 'Αρχείου κατά τό εν χρήσει βιβλιοθηκονομικόν σύστημα ήσχολήθη ό διευθύνων Γ. Κ.
Σπυριδάκης εν συνεργασία μετά τον σνντάκτον Δημ. ΟΙκονομίδον. Αϋτη έπλουτίσθη δι 181 τόμων
και τευχών αυτοτελών έργων, περιοδικών και ανατύπων (αρ. είσ. 2469 - 2658). 3Εκ τούτων προήλ-
θον 11 εξ αγοράς} 43 εξ ανταλλαγής τής Έπετηρίδος και τά ■υπόλοιπα εκ δωρεάς ύπό τών συγ-
γραφέων. Προς τούτω εγενετο ετ ι νπό τον Διευθύνοντος εν συνεργασία μετά τον γραφέως Γρηγ. Δη-
μητροπούλον ό ελεγχος τής πλούσιας συλλογής τών χειρογράφων λαογραφικής νλης. Τούτων επε-
τεύχθη ή φύλαξις εντός μεταλλίνων άρμαρίων, εγενετο δ" η εναρξις και τής βιβλιοδεσίας αντών.

Ε'. Είς τήν Μονσειακήν Σνλλογήν, σνγκροτηθεΐσαν εκ δωρεών φίλων τον εκ παραδόσεως
λαϊκον πολιτισμού, περιήλθον κατά τό 1956 δέκα νέα αντικείμενα εκ δωρεάς τών ' 'Αθηνάς Ταρ-
σούλη (4 κεντήματα εκ Δωδεκανήσον και 1 κοντογούνι παιδικόν' 3 Ηπείρον), Εναγγελίας Φραγκάκη
(ϋλη, είδος χώματος, λαϊκής οίκοδομίας και άγροτικόν μαχαίρι' Κρήτης), Ελενθερίας Δήμον Παπα-
δοπούλου (ξύλινα δοχεία' Μετσόβου), Διαλεχτής Ζενγώλη Γλέζου (ποιμενικόν κοχλιάριον άπό κέρατον),
Γεωργίας Ταρσούλη (ανγό πλουμιστό τής Λαμπρής' Πηλίον), Γεωργ· Α. Μέγα (πήλινος φαλλός·
Θράκης) και Νικ. Ρεμεδιάκη (διακοσμητικόν κέντημα τον τοίχον' Κρήτης).

'Εν 3Αθήναις τή 31 Δεκεμβρίον 1956

ό Αιενθύνων
eΥφηγητής Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Γ . Κατά το ετος 1957.

Τό Λαογραφικόν Αρχεΐον εν σχέσει πρός τόν επιδιωκόμενον νπ3 αντον σκοπόν τής περισνλλο-
γής και αρχειακής κατατάξεως τών διαφόρων εκδηλώσεων τον κατά παράδοσιν βίον τον ελληνικοί)
λαού, ειτα δε καί τής άναλήτμεως εκδόσεων εκ τών μνημείων τούτων τον λαϊκον πολιτισμού είργά-
σθη και κατά τό ετος τούτο, 1957, με ανεπαρκή εν γένει μέσα και με ολιγάριθμον προσωπικόν, άπο-
τελούμενον έκ τον διορισθέντος κατά τό ετος τοντο (τη 20 Άπριλ. 1957) διενθυντον Γ. Κ. Σπνρι-
δάκη, τών σνντακτών Δημ. Πετροπούλον, Μαρίας Ίωαννίδον Μπαρμπαρίγον, Δημ. Λουκάτου και
Δημ. Οίκονομίδου, του μόνου μουσικού τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής Σπ. Περιστέρη και τών
γραφέων Γρηγ. Δημητροπούλου και 'Ελευθερίας Δήμου Παπαδοπούλου.

Α 1. Ή συλλογή χειρογράφων λαογραφικής ϋλης έπλουτίσθη δια 17 χειρογράφων εκ σε-
λίδων εν συνόλω 2102. 3Εκ τών χειρογράφων τούτων 5 προήλθον έκ τών λαογραφικών και μουσι-
κών αποστολών του προσωπικού του 9Αρχείου ·' του διενθ. Γ. Κ. Σπνριδάκη επι δεκαπενθήμερον εις
3Λστνπάλαιαν' τον σνντ. Δημ. Πετροπούλον επι 15θήμερον είς Χειράδες και Βελιγοστήν Αρκαδίας·
τον σνντ. Δημ. Λονκάτον επί 15θήμερον είς τάς νήσους ΙΊαξους και του μουσικού Σπ. Περιστέρη
επι 2 μήνας α) είς τάς επαρχίας Ναυπακτίας και Μεσολογγίου και β) είς τ ας επαρχίας Πωγωνίου
και Θεσπρωτίας τής Ηπείρου. Η δευτέρα αύτη αποστολή έγένετο δαπάνη τής e'Ελληνικής Λαο-
γραφικής 'Εταιρείας διό. χορηγίας τής Παγκείου 3Επιτροπής. Μία ετι συλλογή λαογρ. ϋλης κατετέθη
νπό τον γραφέως Γρηγ. Δημητροπούλον καταρτισθείσα τω 1956 εν 3 Αρκαδία κατά τήν εκεί μονσι-
κήν άποοτολήν τον υπό τής 3Ακαδημίας' (βλ. άνωτ., σελ. 427).
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Τών υπολοίπων ουλλογών λαογραφικής νλης δωρηταί είναι οί: Κ. Βοντσόπονλος (Σαμακοβίου
Θράκης)· Ί. Κασιμάτης (Κυθήρων)' Ν. Κοντοοόπουλος (Κρήτης)' Κ. Κώνστας (Αιτωλίας)' Δημ.
Σ. Λονκάτος (Κεφαλληνίας)' Δημ. Οίκονομίδης (Νάξου<)' Ν. Ρεμεδιάκης (Καβονσίον Ίεραπέτρας
Κρήτης)' ή Στρ. Πιταούνη (Μολάων)' ό Γ. Κ. Σπνριδάκης (2 χ/φα εκ Κατσιδώνι Κρήτης) καί ό Γ.
Περάκης (Άατνπάλαια).

'Η περιεχόμενη εις τα χ/φα ταντα ΰλη είναι : αινίγματα 61, ασματα 931,κείμενα ήχογραφη-
ϋείσης δημ. μουσικής 406, δίστιχα 286, επφδαί 35, εύχαί καί κατάραι 35, μϋθοι 1, παραδόσεις 150,
παροιμίαι 251, παραμύθια 61, ευτράπελοι διηγήσεις 47, παιδιαί 12 καί άλλη ποικίλη νλη σχετική
προς τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν γέννησιν, τον γάμον, τήν τελευτήν κλπ.

2. Η άποδελτίωσις τής λαογρ. νλης προς άρχειακήν κατάταξιν περιωρίσθη κατά προτίμησιν
είς τα άσματα καί τάς παροιμίας προς σνμπλήρωσιν τών ιδίων δια τα λαογραφικά είδη ταύτα αρχείων.
Οντω άπεδελτιώθησαν υπό τών γραφέων 3840 άσματα καί 722 δίστιχα, προσέτι καί άλλη νλη περι-
λαμβάνουσα έθιμα λαϊκής λατρείας, μαγικάς καί δεισιδαίμονας δοξασίας καί συνήθειας, γαμήλια
έθιμα, 24 παραδόσεις, 112 αινίγματα, 200 παροιμίας κ· α. Ύπό τοΰ συν τ. Δημ. Αουκάτον άπεδελ-
τιώθησαν 4663 παροιμίαι καί γνωμικά.

3. Είς τήν άρχειακήν κατάταξιν τής λαογρ. νλης μετά σχετικήν έπεξεργαοίαν αντής είργάσθη-
σαν, είς μεν το Άρχεϊον τών δημοτικών ασμάτων οι σνντ. Δημ. Πετρόπονλος καί Μαρία Ίωαννίδου
Μπαρμπαρίγου κατατάξαντες 3319 ασματα (Λ. Πετρόπονλος 2605, Μα ρ. ' Ιωαννίδον 714) καί 722
δίστιχα, είς δε τό άρχεϊον παροιμιών ό σνντ. Δημ. Λονκάτος κατατάξας κατά λήμμα 2841 παροιμίας
καί γνωμικά.

4. Είς τήν κατάταξιν τών δημωδών παραδόσεων, τής νλης τής λαϊκής λατρείας καί άλλων
εθίμων ώς καί εις τήν ταξινόμησιν τον άρχεϊον τών έπψδών ήσχολήθη δ συντ. Δημ. Οίκονομίδης.

5· Πλήν τών εργασιών τούτων ύπό τής σνντ. Μαρίας Ίωαννίδου Μπαρμπαρίγου οννεπληρώθη
ή κατάταξις τών μοιρολογιών, ήσχολήθη δ' έτι ανιη καί είς τήν έργασίαν παραακενής προς έκδοσιν
εκλογής έκ τών δημοτικών ασμάτων άποχωρίσασα έκ τον άρχεϊον τάς παραλ.ογάς καί έπεξεργασθεΐσα
έκ τούτων 15. Είς τό έργον τοΰτο, τής εκλογής, ήσχολήθη έν μέρει καί ô διευθυντής Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκης μελετήσας προς τοΰτο ασματα τινα έκ τών ακριτικών.

6. Ύπό τον Διευθυντού εν συνεργασία μετά τοΰ συντ. Δημ. Οίκονομίδου άνελήφθη ή σύντα-
ξις τής βιβλιογραφίας τής ελληνικής λαογραφίας τής περιόδου 1921-1938, ίνα οϋτω δημοσιευομένης
καί τής βιβλιογραφίας ταύτης συμπληρωθή χρονικώς ή λαογραφική βιβλιογραφία άπό τον έτονς 1907
(βιβλιογρ. Ν. Γ. Πολίτου) μέχρι τής σήμερον. Ύπό τοΰ συντ. Δημ. Οίκονομίδου, πλήν τής συμμετο-
χής τον είς τήν έκτέλεαιν τών ως ανω εργασιών, οννεπληρώθη καί ή σννταξις τής ώς άνω βι-
βλιογραφίας τών ετών 1954-1956.

7. Τάς σνλλογάς καί τήν βιβλιοθήκην τον Λαογρ. Άρχεϊον έχρησιμοποίησαν δι' επιστημονι-
κός έρεννας αρκετοί ημέτεροι καί ξένοι ειδικοί έρεννηταί.

Έκ τών ξένων άναφέρονται έντανθα : α) ή δ/νίς Erica Michevz' (παραλλαγαί τον τραγουδιοΰ
τοϋ γεφυριοΰ τής "Αρτας δια τον καθηγ. Ivan Grafenauer, διευθ. τοΰ Ινστιτούτου λαογραφίας τής
Λουμπλιάνας)■ β) Ό 11. J. M. Nopens είς Βρυξέλλας' (πίναξ τών ελληνικών βαπτιστικών ονομάτων). γ)
Ό ολλανδός σνγγρ. Willen Enziiick' (μουσική επί φωνοταινιών μαγνητοφώνου 10 δημοτ. τραγου-
διών). δ) Ό ολλανδός F. Den Houter έν Ρόττερνταμ' (συλλογή ναυτικών εθίμων). ε) Ή Κα Phyllis
Rosenteur εις Ουάσιγκτων' (έθιμα καί δεισιδαίμονες δοξασίαι περί τοΰ νπνου). ς) Ό Fr. Hallgarten
είς Γερ μα ν ία ν' (παραδόσεις και δοξασίαι τοΰ λα οΰ δια τον οϊνον). ζ) 'Απεστάλη βιβλιογραφία λαο-
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γραφικών συλλογών περί τών εθίμων του γάμου καί σχετικών μελετών είς συνεργάτιδα τοϋ 'Ιν-
στιτούτου 'Εθνογραφίας τής 'Ακαδημίας τής Σόφιας κλ.π.

Β . 1. Τό τμήμα τής 'Εθνικής Μουσικής Συλλογής τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου επλουτίσθη
τφ 1957 δια τής μουσικής επί φωνοταινιών μαγνητοφώνου 442 δημοτικών τραγουδιών καί λαϊκών
χορών. Έκ τούτων 395 ηχογραφήσεις προέρχονται έκ τών μουσικών, ώς άνω, αποστολών
τοΰ μουσικού Σπ. Περιστέρη, ήτοι 185 εκ τής άποστολής είς τάς επαρχίας Ναυπακτίας καί Μεσολογ-
γίου καί 210 εκ τής άποστολ.ής είς τάς περιοχάς Πωγωνίον καί Θεσπρωτίας τής 'Ηπείρου. 27 άσματα
και χοροί ήχογραφήθησαν ύπό τοΰ Διευθυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη έν 'Αστνπαλαία τής Δωδεκανήσου,
τα δέ υπόλοιπα 20, προερχόμενα έκ τών νήσων Ψερίμου (ασμ. 10) καί 'Αστυπαλαίας (ασμ. 5) τής
Δωδεκανήσου καί έκ Βυτίνης 'Αρκαδίας (ασμ. 5) ήχογραφήθησαν έν τή αίθούοΎ) τοϋ Λαογραφικού
'Αρχείου τήν 16 'Ιούν., 28 Σεπτ. καί 26 Νοεμβ. 1957.

Ή Μουσική Συλ.λογή επλουτίσθη ετι διά τής μουσικής : 1) επτά δίσκων δημώδους μουσικής
τής Κρήτης, Πελοποννήσου, Μακεδονίας, Ηπείρου, Πόντου, Νάξου καί Ρόδου, τών 5 εξ άγοράς καί
τών υπολοίπων 2 έκ δωρεάς τοΰ καθηγητοϋ έν Hartford 'Ηνωμ. Πολιτ. τής 'Αμερικής κ. Δ. Νοτο-
πούλου. 2) μιας φωνοταινίας περιεχούσης 10 δημοτικά τραγούδια καί άλλην λ,αογραφικήν νλην έκ
τών Ελλήνων τής Κάτω 'Ιταλίας, έκ δωρεάς τοϋ κ. Σταμ. Καρατζά. 3) Δύο φωνοταινιών αί όποΐαι
περιέχουν εκκλησιαστικά άσματα καί προσενχάς τής εβραϊκής έν θεσσαλονίκη παροικίας έκ δωρεάς
τοϋ ισραηλινού μουσικολόγου κ. Levy. 4) Μιας φωνοταινίας καί 6 δίσκων, περιεχόντων μουσικήν
δημοτικών τραγουδιών καί χορών τής 'Ιρλανδίας καί τής Ρουμανίας, έκ δωρεάς ταυ 'ιρλανδού καθη-
γητού καί 'Ακαδημαϊκού κ. S. Delargy καί τον 'Ινστιτούτου Λαογραφίας τής Ρουμανίας. Είς τούς τε-
λευταίους τούτους εδόθη παρ' ημών έπί φωνοταινιών ώς άντίδωρον μουσική ελληνικών τραγουδιών
καί χορών.

2. Πρός άρχειακήν ουγκέντρωσιν τής μουσικής ύλης διά μελλοντικήν εκδοσιν αύτής αυνε-
χίσθη ή έξ έντύπων άποδελτίωοις καί ή έκ δίσκων ή ταινιών μαγνητοφώνον καταγραφή αύτής
είς τήν εύρωπαϊκήν μουοικήν γραφήν. Οντω υπό τοΰ μουοικοΰ Σπ. Περιστέρη κατεγράφησαν 153
μελωδίαι, άπεδελτιώθησαν έξ έντύπων 235 καί μετεγράφησαν 280 έκ τής βυζαντινής είς τήν εύρω-
παϊκήν μουσικήν γραφήν.

Γ ■ ' Η βιβλιοθήκη τοΰ 'Αρχείου άναδιωργανώθη καταταχθείσα ύπό τοΰ Διενθνντοϋ καί τοΰ
συντ. Δημ. Οίκονομίδον κατά τό έν χρήσει έν Ελλάδι βιβλιοθηκονομικόν σύστημα, ώστε νά είναι
ενχερής ή χρήσις αύτής, έπλοντίσθη δέ δι' 117 τόμων καί φνλλαδίων, ήτοι αύτοτελών δημοσιευμάτων
(47), άνατύπων μελετών καί φυλλαδίων (33), τόμων περιοδικών (37). Έκ τούτων προέρχονται έξ
άγοράς 9, εκ δωρεάς 82 καί 26 έξ ανταλλαγής πρός τήν 'Επετηρίδα τον 'Αρχείου, τής όποιας έξετν-
πώθη δ τόμος Η' (1953 - 54).

Δ' Είς τήν σνλλογήν αντικειμένων τοΰ λαϊκού βίου, πλουτιζομένηνμέχρι τοϋδε μόνον έκ δωρεών,
προσετέθησαν 20 νέα αντικείμενα έκ τοΰ άγροτικοϋ, ποιμενικοϋ καί κοινωνικού βίον (λατρείας κλπ).
Δωρηταί τούτων είναι οί : Γ. Άμοιραλής (ξύλινες κλειδαράς καί μικρόν αροτρον' Τήνου), Ευαγγελία
Φραγκάκη (δειγμ. πλεκτικής· Κρήτης), Διαλεχτή Ζευγώλη Γλέζου (δείγμα αγγειοπλαστικής Σίφνου),
Νικ. Γαλάνης (κομβολόγιον' Κύθνου), 'Ελευθερία Δήμου Παπαδοπούλου (βαμμένο άβγό τής Λαμ-
πβήζ), Στ. Μάνεσης (πέτρα μαλλιαρή' 'Αγ. 'Ανδρέου 'Αττικής), Δημ. Λονκάτος (δείγμα καλαθοπλεκτι-
κής, λ.αϊκόν σκεϋος, μετάλλινος λύχνος, δείγμα τοπικής υφαντουργίας' Παξών), Γ. Κ. Σπνριδάκης
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(α) 3 αντικείμενα τον ποιμενικού βίον' Άοτνπαλαίας' β) χελιδόνι έκ ξύλον σχετιζόμενον με το έ'&ι-
μον τον χελιδονίσματος και ξνλινον κύπελλον' Κατσιδώνι Κρήτης) και Π. Τζελέπης (ξύλινον δο-
χεϊον (ταότρα)' Ήπείρον).

Τό Πανεπιστήμιον τών 'Αθηνών προκηρύσσει Διαγωνισμόν πρός βράβευσιν τής καλύτε-
ρος πραγματείας τής προαγοΰσης τήν ερευναν τής Μεσαιωνικής καί Νέας 'Ελληνικής Γλώσ-
σης, άθλοθετηθέντα ύπό τής κ. "Ελένης 'Αναγνωστοπούλου είς μνήμην τοϋ άοιδίμου Καθηγη-
τού Γεωργίον Χατζιδάκι.

Τό βραβεΐον τοϋ διαγωνισμού τούτου ανέρχεται είς δραχμάς 10.000 (δέκα χιλιάδας)
περίπου, δύναται δέ, κρινομένης τής σημασίας της έπιστημονικής προσφοράς, ή νά άπονεμηθή
όλόκληρον εις ένα συγγραφέα ή νά κατανεμηθη βραβευομένων κατ' άναλογίαν περισσοτέρων.

Αι πρός κρίσιν πραγματεΐαι, έκτάσεως δύο τουλάχιστον τυπογραφικών φύλλων, υπο-
βάλλονται είς τό Πανεπιστήμιον (Γλωσσολογικόν Σπουδαστήριον) ε'ίτε χειρόγραφοι είτε έντυ-
ποι, άλλ' ύπό τόν δρον ότι θά έχωσι δημοσιευθή κατά τά έτη 1958 - 1959.

Προθεσμία υποβολής τών έργων ορίζεται ή 31η Δεκεμβρίου 1959.

Έν 'Αθήναις τή 31 Αεκεμβρίον 1957.

Ό Διεν&νντής
ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙ Δ ΑΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ
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