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ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1941 ΚΑΙ 1942

A'. Katà το ετος 1941.

Κατά τό έτος τούτο ειργάσθησαν έν τφ Άρχείω πλήν τού Διευθυντού, τής
γραφέως Γεωργίας 'Γαρσούλη καί τών εις τήν ύπηρεσίαν αύτού άπεσπασμένων
καθηγητών Μαρίας Ίωαννίδου καί Δημ. Λουκάτου, άπό μέν τής 5ης Μαΐου ό
ταξινόμος Γ. Πολίτης, ληξάσης τής παρά τ<ρ Ύφυπουργείφ Τύπου καί Τουρι-
σμού αποσπάσεως αύτού, άπό δέ τής 13ης Δεκεμβρίου 1940 μέχρι τής 30ής
Αύγούστου 1941 ή γραφεύς Τασούλα Δούντα, προσληφθεΐσα επί ήμερησίςι άπο-
ζημιώσει εις τήν ύπηρεσίαν τοΰ 'Αρχείου. Σημειωτέον δ' ότι ό Δ. Λουκάτος μέ-
χρι τής 13ης Μαΐου υπηρετεί ε'ις τάς τάξεις τοΰ στρατού.

Δυστυχώς ό πόλεμος καί αϊ άκολουθήσασαι ε'ις αυτόν εθνικά! άτυχίαι κατέ-
στησαν δυσχερή τήν κανονικήν λειτουργίαν και τής υπηρεσίας ημών' διότι ούτε
αποστολή τις τοΰ προσωπικού, οΰτε διαγωνισμός τις πρός συλλογήν λαογραφι-
κής ύλης κατά τό λήξαν έτος έγένετο. Έκ τούτου τά εισελθόντα εις τό 'Αρχεΐον
ημών κατά τό έτος τούτο χειρόγραφα υπολείπονται πολύ εις άριθμόν τών κατά
τά προηγούμενα έτη εισαχθέντων' εισήλθον δηλαδή 16 έν όλφ χειρόγραφα, συγ-
κείμενα έκ σελίδων 2290 (έναντι 50 έκ σελ. 8156 τοΰ παρελθόντος έτους). Έκ
τούτων εννέα προέρχονται έκ δωρεών φίλων τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, έν άπε-
κτήθη δι' άγοράς καί έξ άντεγράφησαν έν όλφ ή έν μέρει έκ χειρογράφων τοΰ
Ιστορικού Λεξικού. Τά δωρηθέντα χειρόγραφα καεετέθησαν :

υπ' άριθ. 1461 έκ σελ. 9 υπό Γ. Μέγα
» » 1462 » » 14 » Οικογενείας Ν. Πολίτου
» » 1467 » » 5 » Κ. Κασιμάτη
» » 1468 » » 4 » Γ. Ταρσούλη
» » 1469 » » 4 » Ί. Τσάρου
» » 1470 » » 2 » 11. Βακιρτζή
» » 1472 » » 2 » Γρ. Ξενοπούλου
» » 1473 » » 391 » Φ. Κουκουλέ
» » 1474 » » 302 » Μαγδαληνής Τσάκωνα.

Τά χειρόγραφα ταύτα πλήν άλλης ποικίλης ύλης περιλαμβάνουσιν ςίσματα
234, παιδικά ασμάτια 11, δίστιχα 195, παροιμίας 409, παραμύθια 24, παραδό-
σεις 42, αινίγματα 40, παιδιάς 23, εύχάς καί άράς 85, τοπωνύμια 159 κτλ.

Αί έργασίαι τοΰ 'Αρχείου κατά τό έτος 1941 περιεστράφησαν κυρίως εις
τήν άποδελτίωσιν καί ταξινόμησιν λαογραφικής ύλης έκ χειρογράφων τοΰ Λαο-
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γραφικού 'Αρχείου καί τού Ιστορικού Λεξικού. Άπεδελτιώθησαν ύπό τού Δ.
Λουκάτου 2 χειρόγραφα έκ σελίδων 786, τά ύπ' αριθ. 1446Α καί Β', ύπό τής
Γεωργίας Ταρσούλη 11 χειρόγραφα, τά ύπ' άριθ. 1167, 1401, 1402, 1458,
1459Α' καί Β', 1460, 1462-63, 1465-66 έκ σελίδων 2643, καί ύπό τής Τασού-
λας Δούντα 10 χειρόγραφα, τά ύπ' άριθ. 1083, 1361, 1365, 1367, 1399, 1400,
1429, 1433, 1435, 1459 έκ σελίδων 1271. Πρός τούτοις άπεδελτιώθη ύπό μέν
Μαρίας Ίωαννίδου ή λαογραφική ύλη, ή περιεχομένη εις τά Στρατιωτικά Εν-
θυμήματα τού Κασομούλη, τομ. Α', ύπό δέ τής Γ. Ταρσούλη ύλη έκ τού 'Αρ-
χείου Θρακικού Θησαυρού τ. 3, 5 καί 7, εκ τοϋ 'Αρχαιολογικού Δελτίου τόμ.
10, σ. 124-136 καί έκ τοΰ Ελληνισμού τ. Δ', ΙΔ' καί ΙΕ'. Ε'ις τήν άντιβολήν
καί τήν ταξινόμησιν τής άποδελτιωθείσης εκ χειρογράφιον ύλης είργάσθη ή τα-
ξινόμος Μαρία Ίωαννίδου.

"Οθεν άπεδελτιώθησαν έν όλω 23 χειρόγραφα, συγκείμενα έκ σελίδων 4700
(έναντι 42 χειρογράφων έξ 6808 σελίδων τοΰ παρελθόντος έτους), περιλαμβά-
νοντα 1329 ασματα, 101 άσμάτια, 941 δίστιχα, 1800 παροιμίας, 25 μύθους, 76
παραμύθια, 41 εύτραπέλους διηγήσεις, 279 αινίγματα, 31 γλωσσοδέτας, 132 πα-
ραδόσεις, 8 έπφδάς, 125 παιδιάς, 376 εύχάς καί κατάρας, 226 παρωνύμια, 364
τοπωνύμια καί ποικίλην άλλην λαογραφικήν ϋλην.

"Οσον άφορά τήν έπιστημονικήν κατάταξιν καί έπεξεργασίαν τής άποθη-
σαυρισμένης έν τφ Άρχείω ύλης έγένετο ή έξης εργασία :

Ό ταξινόμος Γ. Πολίτης έπεμελήθη τής άνασυντάξεως τοΰ γενικού ευρε-
τηρίου τών ασμάτων, ταξινομήσας και 216 ασματα. Ή ταξινόμος Μ. Ίωαννίδου
ήσχολήθη εις τόν καταρτισμόν συστήματος κατατάξεως μοιρολογιών, ταξινομή-
σασα καί 429 ασματα. 'Θ ταξινόμος Δ. Λουκάτος κατέταξε συστηματικώς 8039
παροιμίας. Τέλος ό Διευθυντής τοΰ 'Αρχείου ήσχολήθη εις τήν συστηματικήν
κατάταξιν τής ύλης, τής άναφερομένης εις τήν τελευτήν καί τήν λαϊκήν λατρείαν
καί τήν σύνταξιν διεξοδικών περί αυτών έρωτηματολογίων, έπεξειργάσθη τά σχέ-
δια άγροτικών καί άστικών οικιών, ας πέρυσιν ήρεύνησε κατά τήν άποστολήν
του εις Θεσσαλίαν, καί ήσχολήθη εΐς τήν έκδοσιν τοΰ Β' τόμου τής Έπετηρίδος
τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου καί τής συλλογής ελληνικών δημοτ. ασμάτων τής
Κας Hedwig Lüdeke.

Δυσα>χώς καί κατά τό έτος τούτο ή 'Εθνική Μουσική Συλλογή δέν κατέ-
στη δυνατόν νά λειτουργήση.

Χρήσιν τών συλλογών τοϋ 'Αρχείου εΐς τάς μελέτας των έκαμαν οί καθη-
γηταί κ.κ. Ί. 'Αποστολάκης καί Φ. Κουκουλές καί ό δικηγόρος κ. Ίάκ. Βισβίζης.

Εΐς τήν βιβλιοθήκην τοϋ 'Αρχείου εισήχθησαν κατά τό έτος τούτο 24 βι-
βλία καί φυλλάδια (έναντι τών 134 τοϋ παρελθόντος έτους) καταγραφέντα εις
τό βιβλίον εισαγωγής ύπ' άριθ. 1561-1584. 'Εκ τούτων 10 μέν προέρχονται έξ
άγοράς, τά δέ 14 έκ δωρεών τής 'Ακαδημίας 4, τής Έπιστημ. Εταιρείας 1,
τοϋ Θρςικ. Κέντρου 1, τοΰ κ. Άντ. Κεραμοπούλου 1, τοΰ κ. Φάβη 1, τού κ.
Χατζή 1, τοΰ κ. Ζακυθηνοΰ 1, τοΰ κ. Βισβίζη 1, τοΰ κ. Γ. Πολίτη 2, τής κ.
'Αθηνάς Ταρσούλη 1.
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται, ότι ή δεινή περιπέτεια, έκ τής οποίας διήλθε
κατά τό λήξαν έτος τό "Εθνος ημών, επηρέασε καί τήν πρόοδον τών εργασιών
τοΰ ημετέρου 'Αρχείου. 'Αλλ' έχομεν δι' ελπίδος εις τό προσεχές μέλλον, ότι
άνορθουμένων τών έθνικών ημών πραγμάτων θά δυνηθώμεν νά πληρώσωμεν
τό χάσμα, τό όποιον έδημιούργησεν ε'ις τάς έργασίας ημών ή εθνική άτυχία.

Έν 'Αθήναις τή 10 Δεκεμβρίου 1941.

Ό Διευθυντής
Γ. Α . ΜΕΓΑΣ

Β'. Κατά τό ετος 1942.

Τό Λαογραφικόν 'Αρχεΐον κατά τό λήξαν έτος ε'ιργάσθη μέ τό προσωπι-
κόν αυτού ή?ιαττωμένον' διότι ου μόνον ή κενωθείσα διά τής άπομακρύνσεως
τής δ. Λιουδάκη θέσις επικούρου ταξινόμου δέν έπληρώθη, αλλά καί αυτή ή
τοΰ μονίμου ταξινόμου θέσις ούτως ειπείν ένεκρώθη διά τής καθ' όλον τό έτος
άπασχολήσεως τοΰ κατέχοντος αυτήν εις έργα αλλότρια τής έν τφ Λαογραφικώ
Άρχείω διεξαγομένης υπηρεσίας. Ούτως έν τφ 'Αρχείω είργάσθησαν κατά τό
λήξαν έτος πλήν τού Διευθυντού οί δύο άπεσπασμένοι καθηγηταί Μαρία Ίωαν-
νίδου καί Δημ. Λουκάτος καί ή γραφεύς Γεωργία Ταρσούλη. Πλήν τούτου καί
αί δυσχέρειαι τής διαβιώσεως τοΰ προσωπικού, πολλαπλασιασθεΐσαι κατά τό έτος
τούτο, έπηρέασαν τήν κανονικήν διεξαγωγήν τής υπηρεσίας ημών. Έκ τούτου
αί έργασίαι τοϋ 'Αρχείου μικράν μόνον έσημείωσαν πρόοδον, ό δέ πλουτισμός
τών συλλογών τού 'Αρχείου ύπελείφθη πολύ και αυτού τοΰ παρελθόντος έτους,
εισαχθέντων μόνον τεσσάρων χειρογράφων έκ 363 σελίδων (έναντι 16 χειρογρά-
φων έκ 2290 σελίδων τοΰ προηγουμένου έτους).

Τά χειρόγραφα ταύτα προέρχονται :

1 (άρ. 1475) έκ σελ. 128 έξ αποστολής τής ταξινόμου Μ. Ίωαννίδου τοΰ
έτους 1941,

1 (άρ. 1475) έκ σελ. 53 έξ αγοράς,

1 (άρ. 1476) έκ σελ. 57 έκ δωρεάς τοΰ κ. 'Α. Κεραμοπούλου καί

1 (άρ. 1477) έκ σελ. 125 έξ άποδελτιώσεως τοΰ υπ' άρ. 453 χειρ. τοΰ
'Ιστορικού Λεξικού, περιέχουσι δέ πλήν άλλης λαογραφικής ύλης 147 ςίσματα,
36 δίστιχα, 74 παροιμίας, 7 παραμύθια, 29 αινίγματα, 12 καθαρογλωσσήματα,
6 ευχάς, 235 τοπωνύμια. Εις ταύτα θά προστεθή ή λαογραφική ύλη, ή συλλεγο-
μένη άπό τοΰ παρελθόντος Σεπτεμβρίου έν 'Αγία Άννη τής Ευβοίας υπό τής
ταξινόμου Μαρίας Ίωαννίδου, μεταβάσης έκεΐσε έπί ειδική άποστολή.

Χειρόγραφα άπεδελτιώθησαν κατά τό έτος τούτο οκτώ, συγκείμενα
έκ σελ. 892 (έναντι 23 χειρογράφων έκ 4700 σελίδων τοΰ παρελθόντος έτους).

Έκ τούτων 5 μεν άπεδελτιώθησαν υπό τοΰ ταξινόμου Δημ. Λουκάτου έκ
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σελίδων 518 (τά υπ άρ. 1446Γ, 1361Γ, 1357Α, 1358, 1477), 3 δέ, έκ σελ.
374, υπό τής γραφέως Γ. Ταρσούλη (τά υπ' αριθ. 1433, 1473 καί 1476). Πλήν
το/πων άπεδελτιώθη υπό τοϋ Δ. Λουκάτου ή λαογραφική ύλη, ή περιεχόμενη
εις τό Ήμερολόγιον Μεγ. Ελλάδος τών έτών 1922-1932.

Ή έκ τών χειρογράφων τούτων άποδελτιωθεΐσα ύλη περιλαμβάνει άσματα
73, δίστιχα 97, παροιμίας 4645, παραμύθια 14, ευτρ. διηγήσεις 8, αινίγματα
19, παραδόσεις 8, επωδός 11, παιδιός 2, εί'χάς 22, παρωνύμια 77, τοπωνύμια
290 καί ποικίλην άλλην ΰλην, άναφερομένην εις τόν βίον τοϋ ελλ. λαού, ήτις
καί έταξινομήθη εις τός συλλογός τοΰ 'Αρχείου.

Όσον άφορά τήν έπιστημονικήν κατάταξιν καί έπεξεργασίαν τής άπο-
ί>ησαυρισθείσης έν τφ Άρχείω υλης έγένετο ή εξής εργασία :

Ή ταξινόμος Μαρία Ίωαννίδου άπεπεράτωσε τό ύπ' αυτής καταρτισθέν
διάγραμμα κατατάξεως τών μοιρολογιών καί κατέταξε συστηματικώς 912 δημο-
τικά ςίσματα (έναντι 429 τοΰ παρελθόντος έτους) καί 28 παραδόσεις. Ό ταξινό-
μος Δ. Λουκάτος κατέταξε έπίσης συστηματικώς 7156 παροιμίας (έναντι 8039
τού παρελθόντος έτους), τέλος ό Διευθυντής τοΰ Αρχείου συνεπλήρωσε τήν σύν-
ταξιν τοΰ περί λαϊκής λατρείας ερωτηματολογίου. Τούτο, συγκείμενον έξ 176
δακτυλογραφημένων σελίδων, είναι έ'τοιμον πρός δημοσίευσιν.

Χρήσιν τών συλλογών τοΰ Αρχείου έκαμαν εις τός μελέτας αντών οί κ. κ.
Φ. Κουκουλές καί Ί. Αποστολάκης, ή κυρία Κ. Κακούρη κλ.

Είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Αρχείου εισήχθησαν κατά τό λήξαν έτος 5 βι-
βλία καταγραφέντα ύπ' αριθ. 1585- 1590, τρία έξ αγοράς και δύο έκ δωρεών
τού Θρακικού Κέντρου καί τοϋ κ. Β. Φάβη.

'Εν προσδοκία καλυτέρων ημερών διά τε τήν Πατρίδα ημών καί τό Λαο-
γραφικόν Άρχεΐον, συνεχίζομεν τό έργον ημών προσβλέποντες τό νέον έτος μετά
χρηστών ελπίδων.

Έν 'Αθήναις τή 21 Δεκεμβρίου 1942.

Ό Διευθυντής
Γ. Α . ΜΕΓΑΣ
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