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Α'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1958

Τό έργον τού Λαογραφικού 'Αρχείου διεξήχθη καί κατά τό έτος 1958 μέ
ανεπαρκές εις αριθμόν προσωπικόν, άποτελούμενον εκ τού διευθυντού Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκη, τών συντακτών Δημ. Πετροπούλου, Μαρίας Ίωαννίδου Μπαρμπαρίγου,
Δημ. Δουκάτου καί Δημ. Οίκονομίδου, τοΰ μουσικού Σπ. Περιστέρη καί τών
γραφέων Γρηγ. Δημητροπούλου καί Ελευθερίας Δήμου Παπαδοπούλου.

Έκ τοΰ προσωπικοΰ τούτου ό συντάκτης Δημ. Οίκονομίδης έχει άποσπα-
σθή άπό τής 20ής Μαρτίου εις τήν Κεντρικήν Βιβλιοθήκην τής 'Ακαδημίας διά
τόν έλεγχον καί τήν παραλαβήν τών βιβλίων υπό τοΰ βιβλιονόμου αύτής, ή δέ
συντ. Μαρία Ίωαννίδου Μπαρμπαρίγου, υποβαλοΰσα παραίτησιν, άπεχώρησεν έκ
τής υπηρεσίας της άπό 1ης Δεκεμβρίου.

Α'. 1. Ή σολλογή λαογραφικές δλ^ς τοΰ 'Αρχείου έπλουτίσθη δι' 22
νέων συλλογών (άρ. είσαγ. 2259 - 2268, 2270 - 2281) εκ σελ. 4137. Έκ τούτων
4 (έκ σελ. 1846) προέρχονται έκ λαογραφικών καί μουσικών άποστολών τοΰ προ-
σωπικού τοΰ 'Αρχείου, ήτοι τοΰ Διευθυντοΰ Γ. Κ. Σπυριδάκη επί Ιδθήμερον
εις τήν Λέρον (βλ. άνωτ., σ. 249 - 258), τοΰ συντ. Δημ. Λουκάτου έπί Ιδθήμερον
είς Μεγανήσι Λευκάδος (βλ. άνωτ., σ. 2δ8 - 269), τού συντ. Δημ. Οίκονομίδου,
διά τής οικονομικής ένισχύσεως τής Παγκείου Επιτροπής, επί ένα μήνα εις Σου-
λιωτοχώρια 'Ηπείρου (βλ. άνωτ., σ. 270 - 277) καί τοΰ μουσικού Σπυρ. Περι-
στέρη έπί ένα μήνα είς Κώ καί Ρόδον (βλ. άνωτ., σ. 278-286). Αί υπόλοιποι
συλλογαί άπεσυάλησαν υπό δημοδιδασκάλων, καθηγητών, φοιτητών κλπ. (βλ.
άνωτ., σ. 342- 344).

Τών επιστημονικών πορισμάτων τοΰ προσωπικού, ώς άνω, τοΰ 'Αρχείου
έκ τών λαογραφικών καί μουσικών άποστολών του κατά τό έτος 1957 έγένετο
δημοσία άνακοίνωσις υπό τοΰ διευθυντού τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου ένώπιον
τού κοινού τήν Ι9ην Μαρτίου έν τή αίθούση τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας.

2, Ή άποδελτίωσις υπό τών γραφέων λαογραφικής ύλης έκ χειρογράφων
συλλογών καί έντύπων πρός άρχειακήν έπειτα κατάταξιν περιωρίσθη ίδίςι εις
άσματα καί παροιμίας πρός συμπλήρωσιν τών οίκείιον άρχείων. Ούτως άπεδελ-
τιώθησαν έν συνόλω : άσματα 2873, δίστιχα 2006, αινίγματα 240, παροιμίαι
645, έπωδαί 17, παραμύθια 16, παιδιαί 74, άνέκδοτα 3 καί άλλη ποικίλη ύλη
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ε'ις 197 δελτία, είδικώτερον δέ ύπό τού συντ. Δ. Δουκάτου 4206 παροιμίαι καί
γνωμικά.

3. Εις τήν αρχειακών κατάταξα λαογραφικής ύλης μετά σχετική ν έπεξερ-
γασίαν αυτής είργάσθησαν : α) οί συντ. Δημ. Πετρόπουλος καί Μαρία Ίωαννί-
δου Μπαρμπαρίγου εις τό άρχείον δημωδών ασμάτων κατατάξαντες καί τοποθε-
τήσαντες εις αύτό 1333 άσματα (ό πρώτος 1323 καί ή δευτέρα 10) καί β) ο
συντ. Δημ. Λουκάτος εις τό τμήμα τών παροιμιών. Ούτος κατέταξε κατά λήμμα
2474 παροιμίας καί γνωμικά, έτοποθέτησε δέ ε'ις τό άρχείον 6520 κατατεταγμένα
δελτία τής ύλης ταύτης.

4. Δημοσιεύματα, α) Εις τήν παρασκευήν πρός έκδοσιν 'Εκλογής δημω-
δών ασμάτων ήσχολήθησαν: ό συντ. Δημ. Πετρόπουλος, όστις προέβη εις
τήν άναθεώρησιν τής σχετικής εργασίας του επί τών κλέφτικων τραγουδιών καί
τήν συνταξιν εΐς αύτά εισαγωγικών σημειωμάτων, καί ή συντ. Μαρία Ίωαννίδου
Μπαρμπαρίγου, έπεξεργασθείσα πρός τόν σκοπόν τούτον 19 άσματα (παραλο-
γάς καί έπύλλια), πρός δέ καί ό διευθυντής Γ. Κ. Σπυριδάκης, όστις έμελέτησε
πρός τοΰτο 12 άκριτικά άσματα, β) ΣυνεχίσΟη καί ήχθη εις πέρας ή ύπό τοΰ
διευθυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη καί τοΰ συντ. Δημ. Οίκονομίδου άρξαμένη άπό τοΰ
1957 (βλ. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τ. Θ'- Γ (1955 -57), σ. 430) συνταξις τής βι-
βλιογραφίας τών λαογραφικών δημοσιευμάτων κατά τήν περίοδον 1921 - 1938.
Ή βιβλιογραφία αύτη θά δημοσιευθή εις τόν τόμον Θ'- Γ (1955 - 1957) τής
Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου, γ) "Ηρχισεν ή έκτύπωσις τής Έπετηρίδος
τοΰ 'Αρχείου, τόμ. Θ'- Γ (1955 - 1957) έκτυπωθέντων μέχρι τέλους Δεκεμβρίου
15 τυπογραφικών φύλλων.

Β'. 1. Εισαγωγή μοοσ6κ^ς όλ^ς. Ή 'Εθνική Μουσική Συλλογή τοΰ 'Αρ-
χείου έπλουτίσθη διά 655 ηχογραφήσεων έπί ταινιών μαγνητοφώνου μελωδιών
ασμάτων καί μουσικής λαϊκών χορών. Έκ τούτων 235 προέρχονται έκ Ρόδου
καί Κώ έκ συλλογής, ώς άνω, ύπό τοΰ μουσικού Σπ. Περιστέρη' 230 έκ Σου-
λιωτοχωρίων Ηπείρου έκ συλλογής, ώς άνωτέρω, ύπό τοΰ συντ. Δημ. Οίκονο-
μίδου' 99 έκ τής περιοχής Σιατίοτης έκ μουσικής συλλογής ηχογραφημένης ύπό
τοΰ Δήμου Σιατίστης' 10 έκ Καρπάθου έξ ήχογραφήσεως ύπό τοΰ εκείθεν κατα-
γόμενου ιατρού Γ. Γεωργίου.Ή ήχογράφησις τών υπολοίπων 80 μελωδιών ασμά-
των καί μουσικής χορών έγένετο εν τώ Λαογραφικά» Άρχείφ έκ τραγουδιστών
καί οργανοπαικτών καταγομένων εξ Άστυπαλαίας (άσμ. 5), Ψερίμου Δωδεκα-
νήσου|(άσμ. 10), Κύθνου (άσμ. 21), έπαρχ. Σελίνου Κρήτης (ςίσμ. 25). Τέλος
έν άσμα έκ τής περιοχής τοΰ Παλέρμου τής Σικελίας, σιυζόμενον έκεΐ έκ τών έκ
Πελοποννήσου άποικων κατά τόν 15ον αιώνα, ήχογραφήθη έν τφ Λαογραφικά)



εκθεσισ των πεπραγμενων κατα τα ετη 1958 — 1959

4 °3

Άρχείω. εκτελεσθέν ύπό τού Giuseppe Schiro, καθηγητού εις τό Πανεπιστήμιον
τής Παδούης.

Ή Μουσική Συλλογή επλουτίσθη έτι α) διά 70 λαϊκών ασμάτων, ιδία
θρησκευτικών καί τής Συναγωγής έκ τών ισραηλιτικών παροικιών εις 'Ιωάννινα
καί Κέρκυραν, παρασκευασθέντος μουσικού αντιγράφου έκ τούτων επί ταινίας
μαγνητοφώνου έκ τής συλλογής τούτων υπό τού ισραηλινού μουσικολόγου L,eo
L,evy, όστις λίαν φιλοφρόνως παρεχώρησεν είς ημάς τήν ύλην ταύτην καί β) διά
18 εκκλησιαστικών μελών, εκτελεσθέντων εν τή αίθούση τοΰ Φιλολογικοΰ Συλλό-
γου «ΙΙαρνασσός» τήν 23ην Νοεμβρίου ύπό χορωδίας ιού Συλλόγου 'Ιεροψαλ-
τών 'Αθηνών - Πειραιώς ενώπιον τής Ιεραρχίας τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος.

2. Τής ώς άνω συγκομισθείσης μουσικής ύλης οί τίτλοι (πλήν τής 'Εκκλη-
σιαστικής καί τής Εβραϊκής) κατεγράφησαν εις τό Βιβλίον εισαγωγής μουσικής
ύλης, συνεχίσθη δέ καί ή καταγραφή τής μουσικής ασμάτων καί χορών εκ τών
ταινιών μαγνητοφώνου εις τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν. Ούτως ύπό τοΰ
μουσικού Σπ. Περιστέρη κατεγράφησαν 153 άσματα, άπεδελτιώθησαν δέ 84 έξ
έντυπων δι' αποκοπής τών φύλλων.

Γ". Μοοσειακή σολλογή. Είς τήν συλλογήν αντικειμένων τοΰ βίου καί τής
τέχνης τοΰ λαού εισήχθησαν 33 νέα άντικείμενα. Έκ τούτων 23 αντικείμενα
προέρχονται εκ τών περιφερειών: 'Αττικής (άντικ. 1, δωρ. κ. Β. Σφυρόερα), Κώ
(άντικ. 1, δωρ. κ. Άν. Καραναστάση), Νάξου (άντικ. 12, δωρεά κυρίας Διαλεχτής
Ζευγώλη Γλέζου), Μεταξάδων Διδυμοτείχου (γυναικεία ενδυμασία' δωρεά κυρίας
Διαλεχτής Ζευγώλη Γλέζου), Σηλυβρίας καί ΚαστανιώνΆνατολ. Θράκης (άντικ. 2,
δωρεά κ. Μιλτιάδου Σταμούλη καί κυρίας Ελπινίκης Σταμούλη Σαραντή), 'Ηπεί-
ρου (άντικ. 3, δωρεά κυρίας Ελευθερίας Δήμου Παπαδοπούλου), 'Ηπείρου
(άντικ. 10 εξ άγοράς ύπό τής 'Ακαδημίας διά τοΰ συντ. Δ. Οίκονομίδου), Μεγα-
νησίου Λευκάδος (άντικ. 1, δωρ. Δημ. Λουκάτου).

Δ'. Εις τήν Βίβλιοθ-^κ^ν τού 'Αρχείου εισήχθησαν 92 τόμοι καί τεύχη
αυτοτελών έργων, περιοδικών καί άνατύπων (άριθμ. είσαγ. 2782- 2883). Έκ
τούτων 18 προέρχονται έξ άνταλλαγής πρός τήν Επετηρίδα τοΰ Λαογραφι-
κού 'Αρχείου, 11 έξ άγοράς, τά δέ λοιπά έκ δωρεών α') τών υπηρεσιών : Παν-
τείου Άνωτ. Σχολής Πολιτικών Επιστημών, Βασιλικού Εθνικού 'Ιδρύματος, τής
Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος, τής Φιλοσοφικής Σχολής
τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, β) τών : Ξ. "Ακογλου 1, Γ. 'Αρβανιτίδου 1, S.
Baud-Bovy 2, Δ. Βεζανή 1, Δ. Βογαζλή 1, Ί. Βογιατζίδου 1, Ν. Δρανδάκη
1, M. Gimbutas 1, 'Α. Ζώη 1, Γ. Ζώρα 1, Γ. Καββαδίου 1, 'Α. Καρανικόλα
1, 'Α. Καλλιάβα 1, Ί. Κασιμάτη 1, Δ. Κισκύρα 1, Ντ. Κονόμου 1, Ί. Κου-
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κουλέ 1. R. Kriss 1, 'Α. Κωστάκη 1, Δ. Λουκάτου 1, Κ. Μακρή 1, Μ. Μα-
νούσακα 3, Γ. Μέγα 2, Κ. Μερεντίτου 1, Ευ. Μπόγκα 1, Δ. Οίκονομίδου 2,
Ν. Παπά 1, Ί. Πετρή 1, Δ. Πετροπούλου 4, R. Pinon 1, Χ. Πυλαρινού 1,
Κ. Ρωμαίου 1, Δ. Σαλαμάγκα 2, Έλπ. Σταμούλη Σαραντή 1, Γ. Σπυριδάκη
1, Μ. Στασινοπούλου 1, Φ. Τζωρτζάκη 1, Δ. Τσίριμπα 1, Β. Φόρη 1, Άγγ.
Χατζημιχάλη 1, Έμμ. Ψαρρά 1.

Ε'· Τών συλλογών λαογραφικής ύλης καί τής Βιβλιοθήκης τοΰ 'Αρχείου
έκαμαν χρήσιν ημέτεροι καί ξένοι ειδικοί έπιστήμονες (λαογράφοι καί μουσικοί)
ή έβοηθήθησαν ούτοι εις επιστημονικός έργασίας αύτών. Μεταξύ τούτων ή
άμερικανίς μουσικολόγος Barbara Krader, έλθοΰσα είς τήν Ελλάδα κατά τήν
περίοδον τοΰ θέρους πρός έκτέλεσιν μουσικολογικής αποστολής, έβοηθήθη ύπό
τού Λαογραφικού 'Αρχείου εις τό έργον της τούτο α) εις "Ηπειρον ύπό τοΰ
ενταύθα έν λαογραφική καί μουσική αποστολή ευρισκομένου συντ. Δημ. Οίκονο-
μίδου καί β) εις Ρόδον ύπό τοΰ επίσης πρός περισυλλογήν μουσικής ύλης διατρίβον-
τος εις τήν νήσον μουσικοΰ Σπ. Περιστέρη. Συνεχίσθη δ' είτα παρεχομένη
εις αύτήν βοήθεια δια τήν επεξεργασίαν τής ήχογραφηθείσης ύπ' αυτής μουσι-
κής ύλης.

'Από τοΰ Σεπτεμβρίου έφιλοξενήθη εις τό Λαογρ. Άρχεΐον ό έλληνοαμερικα-
νός, έκ τοΰ Πανεπιστημίου τής Καλλιφορνίας προερχόμενος, σπουδαστής τής μου-
σικολογίας κ. Σωτήριος Τσιάνης (Sam Tsianis) πρός παρασκευήν έν τφ Λαο-
γραφ. Άρχείφ έναισίμου διατριβής έπί θέματος έκ τής ελληνικής δημώδους μου-
σικής. Τέλος εις τόν Όλλανδόν συγγραφέα κ. Willem Bnzinck έχορηγήθησαν
έπί ταινίας μαγνητοφώνου αί μελφδίαι 10 δημωδών ασμάτων, απεστάλησαν δ'
έτι εις τήν εν Lusaka τής Ροδεσίας Friends Association λαογραφικά κείμενα
(παραμύθια, δημώδη ασματα καί παροιμίαι) ώς καί εις καθηγητήν εις Ίνδιάναν
αριθμός παραμυθιών δια τοΰ καθηγητού Γ. Ά. Μέγα.

ί'. 'Επιστημονικά Σονεδρια. Είς 'Επιστημονικά Συνέδρια άντεπροσω-
πεύθη τό Λαογραφικόν Άρχεΐον : 1) δια τοΰ διευθυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη εις
τό llov έν Μονάχω Διεθνές Συνέδριον τών Βυζαντινολόγων άπό τής 15-20
Σεπτεμβρίου, ενώπιον τοΰ όποιου προέβη ούτος είς άνακοίνωσιν μελέτης του ύπό
τόν τίτλον «Ή άλωσις τοΰ Αμορίου τφ 838 καί τό δημώδες ασμα τού Κάστρου
τής Ώριας» \ έλαβε δ' έτι ένεργόν μέρος, πλήν άλλων, καί κατά τήν συζήτησιν
τοΰ θέματος: Ζητήματα περί τό έπος τού Διγενή Ακρίτα (παράδοσις τοΰ έπους,
αρχική σύνθεσις αύτοΰ, χρονολογική τοποθέτησις τών κειμένων αυτού καί σχέσις

' Βλ. Akten des XI Internationalen Byzantinisten - Kongresses 1958. München I960,
σ. 581 -585.
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αύτών πρός τά δημώδη ακριτικά ασματα), μέ παρατηρήσεις αύτοΰ περί σχέσεως
τού δημώδους άσματος: «Ό ύπνος τοΰ άγούρου καί ή λυγερή» πρός τό έπος ')·

2) Ό συντ. Δημ. Λουκόίτος μετέβη κατ' Αύγουστον εις τήν Λιέγην τοΰ
Βελγίου, όπου έλαβε μέρος εις τό έκεί συνελθόν από τής 15 - 20 Αυγούστου
Διεθνές Συνέδριον τοΰ Λαϊκού Μικροθεάτρου (Congrès International de la
Marionnette Traditionnelle), όργανωθέν υπό τής Commission Folklorique de
l'année Liégeoise. Οΰτος προέβη καί εις άνακοίνωσιν μέ θέμα «Στοιχεία τών
ελληνικών παραδόσεων καί τοΰ λαϊκοΰ βίου εις τάς θεατρικός παραστάσεις τοΰ
Καραγκιόζη» (La tradition et la vie populaire grecques dans les représen-
tations de Karaghiozis»), Ή άνακοίνωσις αύτη έδημοσιεύθη εις τά Πρακτικά
τοΰ εν λόγω συνεδρίου, τά εκδοτίέντα υπό τόν τίτλον: «Quand les Marionnet-
tes du Monde se donnent la main» (Liège, Commission du Folklore de
la Saison Liégeoise 1958) σ. 232 - 244. Κατά δέ τάς έν τέλει τού Συνεδρίου
ληφθείσας άποφάσεις ό Δημ. Λουκάτος ώρίσθη έκπρόσωπος έν Ελλάδι τοΰ ίδρυ-
θέντος Διεθνούς Κέντρου Μελέτης τοΰ παραδοσιακού Μικροθεάτρου (έν Λυών
τής Γαλλίας) υπό τόν βραχυγραφικόν τίτλον : C.I.P.E.M.Α.Τ.

Έν 'Αθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1958.

Ό Διευθυντής

Γ. Κ. ΣΠΤΡΙΔΑΚΗΣ

Β'· ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1959

Τό Λαογραφικόν Άρχεΐον είργάσθη διά τοΰ αύτοΰ, ώς καί κατά τό πα-
ρελθόν έτος, περιωρισμένου εις αριθμόν προσωπικού, ήτοι τού διευθυντού Γ.
Κ. Σπυριδάκη, τών συντακτών Δημ. Πετροπούλου, Δημ. Λουκάτου καί Δημ.
Οίκονομίδου, τοΰ μουσ. Σπυρ. Περιστέρη καί τών γραφέων Γρηγ. Δημητροπού-
λου καί Ελευθερίας Δήμου Παπαδοπούλου. Ό συντ. Δημ. Οίκονομίδης, ληξάσης
τής άποσπάσεώς του εις τήν Βιβλιοθήκην τής 'Ακαδημίας, έπανήλθεν εις τήν
υπηρεσίαν. του έν τώ Λαογραφικά) Άρχείφ άπό 1ης 'Απριλίου.

Άπό τοΰ Απριλίου ένισχύθη έτι τό Λαογραφικόν Άρχεΐον διά 3 επί συμ-
βάσει υπαλλήλων, ήτοι τοΰ φιλολόγου Στεφάνου Ήμέλλου, τοΰ μουσικοΰ Σταύρου
Καρακάση καί τής γραφέως Ευφροσύνης Καλαβρουζιώτου.

Α'. 1. Εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον εισήχθησαν 32 χειρόγραφοι συλλογαί
λαογραφικής ΰλης έκ σελίδων 3791. Έκ τούτων 6 προέρχονται έκ τών λαογρα-
φικών άποστολών τοΰ προσωπικού, 16 άπεστάλησαν υπό έκπαιδευτικών, αί δέ

1 Βλ. καί Πρακτικά 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. 33 (1958) σ. 502.
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υπόλοιποι 10 ύπό άλλων προσώπων ενδιαφερομένων δια τόν λαϊκόν έκ παραδό-
σεως πολιτισμόν (βλ. άνωτ., σ. 344-346).

Λαογραφικού, άποστολαί τοϋ προσωπικού πρός συλλογήν, ώς άνω, λαο-
γραφικής ύλης έγένοντο : α) τοΰ διευθυντοΰ Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη είς Μήλον
άπό τής 31 Αύγ. ■ 14 Σεπτεμβρίου (βλ. άνωτ., σ. 287 - 294)' β) τοΰ συντ. Δημ.
Λουκάτου εις Δυτ. Θεσσαλίαν (περιοχήν Καρδίτσης) άπό τής 7-27 'Ιουλίου (βλ.
άνωτ., σ. 295 - 312)' γ) τοΰ συντ. Δημ. Οίκονομίδου εις χωρία τής πρώην επαρ-
χίας Μαλακασίου τής 'Ηπείρου άπό τής 14 Ίουλ. - 12 Αύγ. (βλ. άνωτ., σ. 313
-320)' τοΰ μουσικού Σπ. Περιστέρη είς Εύρυτανίαν άπό τής 7 Ίουλ.-6 Αύγ. (βλ.
άνωτ., σ. 321 - 327)' ε) τοΰ έπί συμβάσει συντ. Στεφ. Ήμέλλου εις Νάξον άπό
τής 21 Ίουλ.-6 Σεπτ. (βλ. άνωτ. σ. 328-333)' στ) τοΰ επί συμβάσει μουσικού
Σταύρου Καρακάση εις Χαλκιδικήν άπό 6 Αύγ.-9 Σεπτ. (βλ. άνωτ., σ. 333-341).

Τά έπιστημονικά πορίσματα τοΰ προσωπικού έκ τών άποστολών του κατά
τό έτος 1958 άνεκοίνωσε δημοσία ό Διευθυντής εν τή αίθούση τής 'Αρχαιολογικής
Εταιρείας τήν 31ην Μαρτίου.

2. Μοοσικ^ς όλ^ς, ήτοι μελωδιών δημωδών ασμάτων καί μουσικής λαϊκών
χορών έγένοντο 1449 ηχογραφήσεις έπί ταινιών μαγνητοφώνου κατά τάς ώς άνω
άποστολάς τοΰ προσωπικού καί έν τφ Λαογραφικώ Άρχείω. Ειδικώς ήχογραφή-
θησαν άσματα καί χοροί: α) έκ Μήλου 15 ύπό Γ. Σπυριδάκη' β) έκ Θεσσαλίας 40
ύπό τοΰ συντ. Δημ. Λουκάτου γ) έξ 'Ηπείρου (περιοχή πρώην επαρχίας Μαλα-
κασίου) 114 ύπό ιού συντ. Δημ. Οίκονομίδου' δ) έξ Ευρυτανίας 320 ύπό τοΰ μου-
σικοΰ Σπ. Περιστέρη καί ε) έκ Χαλκιδικής 412 ύπό τοΰ μουσικού Σταύρου Καρα-
κάση. Έν τφ Λαογραφικώ Άρχείφ ήχογραφήθησαν 5 μοιρολόγια έκ Μάνης, 10
άσματα και χοροί έκ Ρούμελης (έκτέλεσις μουσικού συγκροιήματος Βασ. Σαλέα),
10 άσματα καί χοροί εξ 'Ηπείρου (έκτέλεσις ύπό Μ. Μπατζή), 31 άσματα έκ
Δυτ. Κρήτης (έκτέλεσις Άντ. Τρακάκη), 10 άσματα καί χοροί τής περιφερείας
Σητείας Κρήτης (έκτέλεσις Κου καί Κας Μιχ. Λαγουδάκη έν Νέα Σμύρνη) καί
10 ασματα έκ Κύπρου (έκτέλεσις Χ. Χατζηνικόλα). Πρός τούτοις παρεχωρήθησαν
εις τό Λαογραφικόν άρχείον ύπό τοΰ ιατρού Γ. Γεωργίου 50 ηχογραφήσεις δη-
μώδους μουσικής τής Καρπάθου καί ύπό τοΰ εργαζομένου μουσικολογικώς έν τφ
Λαογραφικώ Άρχείφ ελληνοαμερικανοΰ Σωτ. Τσιάνη 422 ηχογραφήσεις έκ Κύ-
θνου, 'Ορχομενού, Αρκαδίας καί Μακεδονίας (έκ τής τελετής τών Άνα-
στεναρίων).

Β'. 1. Ή άποδελτίωσις λαογραφικής ύλης ύπό τών γραφέων περιέλαβε κυρίως
συλλογάς παροιμιών καί γνωμικών εκ περιοχών, αί όποΐαι δέν άντεπροσωπεύοντο
επαρκώς εις τό οίκειον άρχείον, πρός τόν σκοπόν ούτω τής συμπληρώσεως αύτοΰ
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πρός παρασκευήν καί είτα πρός έκδοσιν 'Ανθολογίου παροιμιών καί γνωμικών.
Ούτως άπεδελτιώθησαν εν συνόλω παροιμίαι καί γνωμικά 23.143 αλλά καί άλλη
έτι ύλη : ασματα 1539, δίστιχα 1659, παραδόσεις 1242, παραμύθια, μύθοι καί
ανέκδοτα 99, αινίγματα 369, έπα>δαί 152, παιδιαί 29, καί όίλλαι ειδήσεις περί
τού βίου τού λαού (ει)ιμα λαϊκής λατρείας, δεισιδαίμονες δοξασίαι, μαγεία, λαϊκή
'ιατρική κλπ.) εις 3456 δελτία.

2. Είς τήν Έ&νικήν Μουσικήν Συλλογήν άπεδελτιώθησαν μουσικώς ύπό
τοΰ Σπ. Περιστέρη 39 §σματα καί χοροί διά καταγραφής τής μουσικής αυ-
τών εκ ταινιών μαγνητοφώνου είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν, πρός δέ καί
3 έξ εντύπων. Ύπό τοΰ Στ. Καρακάση άπεδελτιώθησαν εκ τού μουσικού χειρο-
γράφου καταγραφής μελωδιών τών ασμάτων καί τής μουσικής τών χορών είς
τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν 154 ασματα πρός άρχειακήν κατάταξιν αότών,
πρός δέ εγένετο ύπ' αότοΰ άντιγραφή εκ ταινιών μαγνητοφώνου κειμένων ασμά-
των ήχογραφηθέντων κατά τάς άποστολάς τοΰ προσωπικοΰ τοΰ 'Αρχείου.

3. Ε'ις τήν άρχειακήν κατάταξιν λαογραφικής ύλης μετά σχετικήν έπεξερ-
γασίαν ήσχολήθησαν: α) ε'ις τό 'Αρχεΐον ασμάτων οι Δημ. Πετρόπουλος καί Στέφ.
"Ημελλος, κατατάξαντες 526 ασματα (Δημ. Πετρόπουλος 52, Στ- "Ημελλος 472).
Ό δεύτερος έτοποθέτησεν έτι είς τό αρχεΐον καί 1324 κατατεταγμένα ασματα.
β) εις τό άρχεΐον παροιμιών 1) ό Δημ. Αουκάτος, όστις κατέταξε κατά λήμμα
16370 παροιμίας καί γνωμικά, ετοποθέτησεν είς τό 'Αρχεΐον έκ τούτων 4302,
άπεδελτίωσε δέ καί 403 καί 2) ό Στέφ. "Ημελλος, όστις ετοποθέτησεν εις τό άρ-
χεΐον έκ τής ώς άνω κατατεταγμένης ύλης 11194 παροιμίας καί γνωμικά' γ) εις
τό άρχεΐον λοιπής λαογραφικής ύλης, ήτοι τοΰ υλικού βίου, έθίμων, δοξασιών,
παραδόσεων κτλ. ό Δημ. Οίκονομίδης, όστις κατέταξε σχετικήν ύλην.

Γ'. Δημοσιεύματα: 1) Εις τήν ύπό παρασκευήν πρός έκδοσιν Έκλογήν δη-
μωδών ασμάτων είργάσθησαν ειδικώς ό διευθυντής Γ. Κ. Σπιιριδάκης, άσχο-
ληθείς είς τήν σύνταξιν υπομνημάτων είς άκριτικά ασματα καί εις έπιθεώρησιν
τής γενομένης σχετικής έργασίας εις τό κεφάλαιον τών κλέφτικων τραγουδιών.
Τής 'Εκλογής ταύτης ήρξατο ή δημοσίευσις, έκτυπωθέντων τών 2 πρώτων τυπο-
γραφικών φύλλων.

2) Ε'ις τήν παρασκευήν πρός έκδοσιν : α) 'Απανθίσματος παροιμιών και
γνωμικών ήσχολήθη πρός σχετικήν συμπλήρωσιν τοΰ άρχείου δι' άντιπροσω-
πευτικής ύλης, ώς άνω, ό συντ. Δημ. Δουκάτος καί β) Μουσικής 'Εκλογής ήσχο-
λήθη ό μουσικός Σπ. Περιστέρης, όστις έπέλεξε 44 ασματα ώς κατάλληλα διά
τήν συλλογήν ταύτην.

3) 'Εξετυπώθη ή Έπετηρίς τοΰ 'Αρχείου, τόμ. Θ'-1' διά τά έτη 1955-57
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καί ήρξατο ή έκτύπωσις τών τόμων ΙΑ' - IB' διά τά έτη 1958-59. Εις τόν ώς άνω
διπλούν τόμον Θ'-Ι' (1955-57) έδημοσιεύθη ή λαογραφική βιβλιογραφία τών ετών
1921 - 1938, συνταχθείσα ύπό τών Γ. Κ. Σπυριδάκη καί Δ. Β. Οίκονομίδου.

Δ'. Είς τήν Βιβλιο&ήκην τού 'Αρχείου είσήχί)ησαν 134 τόμοι ή φυλλάδια
δημοσιευμάτων αυτοτελών, περιοδικών ή ανατύπων (άριθμ. είσαγ. 2884 - 3016).
'Εκ τούτων 24 προέρχονται έξ άγοράς, 13 έξ άνταλλαγής πρός τήν 'Επετηρίδα
τού 'Αρχείου, 43 εκ δωρεάς τής Ελβετικής λαογραφικής 'Εταιρείας έν Βασιλεία,
5 έκ τής 'Ακαδημίας και τά λοιπά έπίσης έκ δωρεών : τής Φιλοσοφικής Σχολής
'Αθηνών 1, Service des Echanges Intenat. 1, Μουσ.'Εθνολ. καί Προϊστορ. τού
'Αμβούργου 1, Νομαρχίας Φθιώτιδος 1, Ύπουργ. Προεδρ. Κυβερνήσεως 1, Δω-
δεκανησιακής Δαογραφ. καί Ίστορικ. 'Εταιρείας 1, Λαογραφικού 'Ινστιτούτου
Βουκουρεστίου 1, 'Ενώσεως Σμυρναίων 1 καί ύπό συγγραφέων 42 φυλλάδια.

Ε'. Τάς συλλογάς λαογραφικής ύλης καί τήν Βιβλιοθήκην τού Λαογραφι-
κού 'Αρχείου έχρησιμοποίησαν επιστημονικώς ημέτεροι καί ξένοι έρευνηταί, ώς καί
'Οργανισμοί. Ούτως έχορηγήθη μουσική έπί ταινιών μαγνητοφώνου εις τήν έν
'Αθήναις Γενικήν "Ενωσιν Κφων Δωδεκανήσου «Ό Ιπποκράτης». 'Επίσης έστάλη
κατάλογος δίσκων ελληνικής δημώδους μουσικής είς τήν National Federation
of Music Societies εις Λονδϊνον κτλ.

Τ'. 'Επιστημονικά Συνέδρια : α) Ό Διευθυντής τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου
Γ. Κ. Σπυριδάκης, κληθείς ύπό τοΰ Comité National Roumain, μετέσχε τής
εις Σινάϊαν τής Ρουμανίας άπό 12 -21 Αυγούστου 12ης ετησίας συνόδου τοϋ
Διεθνούς Συμβουλίου τής δημώδους μουσικής. Ούτος ώμίλησε τήν 16ην Αυγού-
στου περί τής έκτελουμένης έν τφ Λαογραφικφ Άρχείω έπιστημονικής έργασίας καί
είδικώτερον ώς πρός τήν δημώδη μουσικήν, έπεξήγησε δέ διάφορα σημεία τής
ομιλίας του διά παρουσιάσεως σχετικής μουσικής έπί ταινίας μαγνητοφώνου (βλ.
σχετικήν έκθεσιν εις Πρακτικά 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. 34 (1959) σ. 478)
β) είς τό συνελθόν εις Κίελον καί Κοπεγχάγην άπό 19 - 29 Αυγούστου Διεθνές
Συνέδριον τών έρευνητών τών λαϊκών διηγήσεων μετέσχεν ό συντ. τοΰ 'Αρχείου
Δημ. ΙΙετρόπουλος. Οΰτος προέβη εις άνακοίνωσιν μέ θέμα : Märchenelemente
in den griechischen Heldenliedern (Kampf zwischen Vater und Sohn). Ό
διευθυντής τοϋ 'Αρχείου Γ. Κ. Σπυριδάκης, κληθείς είς τό συνέδριον τοϋτο καί
δηλώσας συμμετοχήν, δέν κατέστη τέλος δυνατόν νά μετάσχη τούτου.

Έν 'Αθήναις τ|) 31 Δεκεμβρίου 1959

Ό Διευθυντής
Γ. Κ. ΣΠΪΡΙΔΑΚΗΣ

1 Βλ. καί Journal of the International Folk music Council, vol. XII (1960) σ. 75-76.


