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ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1940

Κατά τό λήξαν έτος είργάσΟησαν εν τφ Άρχείφ πλήν τοϋ Διευθυντού καί
τής γραφέως Γεωργίας Ταρσούλη οί δυνάμει τού Α. Ν. 250 άπεσπασμένοι
εΐς awo λειτουργοί τής 'Εκπαιδεύσεως Μαρία Ίωαννίδου, Δημήτριος Λουκάτος
καί Μαρία Λιουδάκη. 'Αλλ' εκ τούτων ή μέν Μαρία Λιουδάκη, άρθείσης τής απο-
σπάσεως αύτής, απεχώρησε τής υπηρεσίας ημών τήν 20 Σεπτεμβρίου, αφού έπί
τριετίαν έργασθεΐσα άόκνως συνετελεσεν υπέρ πάντα άλλον εΐς τόν πλουτισμόν
τών συλλογών τού 'Αρχείου, ό δέ Δ. Λουκάτος εκλή&η τήν 22 Νοεμβρίου είς τάς
τάξεις τοϋ στρατού προς εκπλήρωσιν τοΰ υψίστου προς τήν Πατρίδα καθήκοντος.

Καί κατά τό έτος τούτο κυρία ημών φροντίς ύπήρξεν ή άποθησαύρισις νέας
λαογραφικής ύλης καί ή έπιστημονική κατάταξις αύτής.

Α'.-Συλλογή λαογραφικού ΰλικοΰ.

1.-Ή ταξινόμος Μ. Λιουδάκη συνεχίζουσα τό έργον τής περισυλλογής
λαογραφικής ύλης παρά προσώπων εγκατεστημένων έν τή περιφερεία τών 'Αθη-
νών συνέλεξε παρά γυναικών έξ 'Ηπείρου καί 'Αμοργού καταγομένων ϋλην 874
σελίδων, ην κατέθηκεν είς τό Άρχεΐον υπ' αριθ. χειρογράφων 1422 καί 1438.

'Επίσης ή γραφεύς Γεωργία Ταρσούλη μεταβάσα είς τόν συνοικισμόν Μπρα-
χαμίου συνέλεξε παρά γραίας, έκ Σύρου καταγομένης, λαογραφικήν ύλην 100 σε-
λίδων, ην κατέγραψεν είς τό υπ' άρ. 1378 Γ χειρόγραφον αύτής.

2.-'Άλλαι άποστολαί τού προσωπικού προς συλλογήν λαογραφικής ύλης
έγένοντο αί εξής:

α) Ό Διευθυντής τοϋ 'Αρχείου μεταβάς τήν 10 Μαΐου εΐς Θεσσαλίαν έπί
μηνιαίοι άποστολή ήρεύνησε τήν λαϊκήν οΐκίαν καί αύλήν εΐς τε τάς πεδινάς καί
τάς όρεινάς περιοχάς αύτής, κατήρτισε δέ σχέδια κατόψεων 88 έν όλφ οικιών, ών
αί πλεΐσται διώροφοι, καταμετρήσας καί φωτογραφήσας αυτάς. Τά σχέδια ταύτα
καί αί φωτογραφίαι κατετέθησαν είς τό Άρχεΐον υπ' αριθ. 1436, θά δημοσιευ-
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θώσι δέ μετά τής σχετικής μελέτης είς τόν Γ' τόμον τής Έπετηρίδος τού Λαο-
γραφικού 'Αρχείου.

β) Ό ταξινόμος Δημ, Λουκάτος μετέβη τήν 1 Αύγούστου είς Λέσβον διατρί-
ψας δ' έπί ένα μήνα έν αύτη ήρεύνησεν έπί τή βάσει τών έρωτηματολογίων τοΰ
'Αρχείου τήν Λαογραφίαν τών έν Μυτιλήνη εγκατεστημένων Άδραμυττηνών, επι-
σκεφθείς δέ καί τά χωρία Άγιάσσον, Καλλονήν, Τελώνια, Πέτραν, Πετρί, Σκου-
τάρο, κατήρτισε συλλογήν λαογραφικήν έκ 1074 σελίδων, ήτις κατεγράφη είς τάς
συλλογάς τοΰ 'Αρχείου υπ' άριθ. 1446.

Τρεις άλλαι μηνιαΐαι άποστολαί τού προσωπικού, έγκριθεΐσαι υπό τής Συγ-
κλήτου τής 'Ακαδημίας 1) είς Σφακιά Κρήτης, 2) είς Φθιώτιδα καί 3) είς Κου-
τσοβλαχικά χωρία τής ΙΊίνδου έματαιώθησαν, ή μέν πρώτη λόγω τής άπομακρύν-
σεως έκ τής υπηρεσίας ημών τής δ. Μ. Λιουδάκη, ήτις είχεν αναλάβει αύτήν, ή
δέ δευτέρα ένεκα ασθενείας τής δ. Γεωργίας Ταρσούλη, ή δέ τρίτη έ'νεκα στρα-
τεύσεως τοΰ κ. Νικ. Σβορώνου, συντάκτου τοΰ Μεσαιωνικού 'Αρχείου τής 'Ακα-
δημίας, είς όν έχει άνατεθή ή λαογραφική έρευνα εις τά Κουτσοβλαχικά χωρία.

3. - Εις τούς προκηρυχθέντας διά τό έτος τοΰτο λαογραφικούς διαγωνισμούς τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών υπεβλήθησαν δέκα έν όλφ έργασίαι, ών «ί δυο έκπροθέσμως.

Καί τοϋ μέν υπ' άριθ. 22 βραβείου 5000 δραχμών έτυχεν ή συλλογή ασμάτων,
παραμυθιών κλπ. τής έκ Βέροιας Ελένης Ψωμά, τού δέ υπ' άριθ. 24 βραβείου
5000 δραχμών ή περί τοΰ παιδιού πραγματεία τοΰ έκ Μαυρατζαίων τής Σάμου
δημοδιδασκάλου Ν. Δημητρίου. 'Αλλά καί αί λοιπαί διά τό αυτό βραβεΐον ύπο-
βληθεΐσαι έργασίαι έκρίθησαν άξιαι έπαίνου καί χρηματικής άμοιβής, άνήκουσαι
είς τούς κυρίους Κ. Καραπατάκην, δημοδιδάσκαλον Καστανοφύτου Γρεβενών,
Ίω. Παπαϊωάνου, δημοδιδάσκαλον Βόλου, 'Αστέριον Ζαμπούραν, ίατρόν έκ Κρου-
σόβου Μακεδονίας καί Θεοδ. Άνθόπουλον έκ Φλοητών Καππαδοκίας. Τά χειρό-
γραφα ταΰτα δωρηθέντα υπό τής 'Ακαδημίας κατετέθησαν εις τό Λαογραφικόν
'Αρχεΐον υπ' άριθ. 1424-1429. Είς τό Άρχεΐον περιήλθον δι' άγοράς καί δύο έκ-
προθέσμως υποβληθεΐσαι έργασίαι, καταγραφεϊσαι ύπ'άριθ. 1430 καί 1431.Ή πρώτη
έξ αυτών, σταλεΐσα διά τό υπ' άριθ. 22 βραβεΐον, περιείχε 91 δημοτ. άσματα, συλ-
λεγέντα υπό τοΰ έκ Σιατίστης δημοδιδασκάλου Κων. Μπέντα, ή δέ ετέρα, πραγ-
ματευομένη ήθη καί έθιμα τής περιφερείας Μετρών τής 'Ανατολ. Θράκης, έγράφη
διά τήν άπόκτησιν τοΰ ύπ' άριθ. 23 βραβείου υπό τοΰ καί έξ άλλων αυτού λαο-
γραφικών συλλογών γνωστού διδασκάλου Καλλισθένους Χουρμουζιάδου, θανόν-
τος τήν 18 Δεκεμβρίου 1939. Διά τόν πλοϋτον τών παρεχομένων ειδήσεων καί
τήν αρτιότητα τών περιγραφών ή εργασία αύτη ήγοράσθη άντί 5000 δραχμών.

Διά δαπάνης δέ έτερων 2000 δ5&ιχμών άπεκτήθησαν δύο έτεραι συλλογαί,
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περιέχουσαι παραμύθια, ή μέν ηπειρωτική τού έτους 1870, ή δέ σαμιακή τοϋ
παρελθόντος έτους (αριθ. χειρογρ. 1456 καί 1457).

4.-Προσέτι έδωρήθησαν υπό φίλων τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου 18 χειρό-
γραφη, ώς εξής:

ύπ'άριθ. 1409 καί 1410) εκ σελίδων 100 υπό Δ. Λουκάτου,

1411) έκ δελτίων 372 . . . υπό Άχ. Τζαρτζάνου,
1412) έκ σελίδων 123 . . » Άν. Λιαμάντη,
1414) » » 19 . . » Αίκ. Βουλιέρη,
1418) » » 10 . . » Έμ. Γρίβα,
1419) » » 9 . . » Γεωργίας Ταρσούλη,
1423) » 130. . » Άγγελ. Χατζημιχάλη,
1433-35) » 126. . » Μαρίας Στρουμπούλη,
1437) » » 40 . . » Κ. Δημητριάδου,
1445) » » 52. . » Χ. Παπασταματίου,
1447) » 50. . » EU9. Γουβέλη,
1451) . » » 3. . » Άντ. Κεραμοπούλου,
1452) » 25. . . » Κ. Γουβέλη,
1453) » » 111. . » Hedwig Ludeke,
1455) » » 2. . » Ίω. Δρίλλη.

4. - Προς τούτοις δύο χειρόγραφα, περιέχοντα μύθους καί παραμύθια γρα-
φέντα διά τό Άρχεΐον υπό μαθητών, άπεστάλησαν ήμΐν τό μέν έν εκ σελίδων
80 υπό τών δημοδιδασκάλων Σκοπής τής Σητείας Ίω. Ροδανάκη καί Αίκ. Ψω-
μαδάκη, τό δέ έ'τερον εκ σελ. 34 υπό τού Επιθεωρητού δημοτ. Σχολείων Ρε-
θύμνου. Ταύτα κατεγράφησαν έν τφ Άρχείω υπ' άριθ. 1444 καί 1454.

5.-Τέλος έσταχυολογήθη ή λαογραφική ύλη, ή περιεχομένη είς 15 χειρό-
γραφα τοϋ Ιστορικού Λεξικού. Αύτη κατεγράφη έν τφ Άρχείω ύπ' άριθ. 1413.
1415-17. 1420-21. 1439-1443. 1448-1450 καί 1458.

"Οθεν κατά τό έτος τούτο είσήλθον είς τό Άρχεΐον

έξ άποστολών τοϋ προσωπικού. . . . χειρόγραφα 5 έκ σελίδων 2272

έκ βραβείων τής Ακαδημίας....

έξ αγοράς..............

έκ μαθητικών συλλογών......

(έγκυκλ. 'Ακαδημίας 10287/31 - 1 - 36)

έκ δωρεών.............

έξ άποδελτιώσεως χφ. Ίστ. Λεξικού.

εν ολω · ·*

6 »
4 »
2 »

18 »
15 »
50 »

614
796
114

1175
3185
8156



Ε Κ θ Ε Σ I Σ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

20J

Ή περιεχομένη είς τά χειρόγραφα ταύτα ύλη είναι ποικίλη, άναφερομένη
είς πάντα σχεδόν τά είδη τής λαογραφικής έρεύνης. 'Αλλ' ίνα περιορισθώμεν είς
τά στοιχεία, τά όποια υπόκεινται είς άρίθμησιν, κατά τό έτος τούτο εισήχθησαν
είς τό Άρχεΐον άσματα 1246, παιδικά ασμάτια 363, δίστιχα 1333, παροιμίαι
4295, παραδόσεις 69, έπωδαί 59, αινίγματα 281, καθαρογλωσσήματα 33, παρα-
μύθια 126, ευτράπελοι διηγήσεις 54, παιδιαί 246, ευχαί καί κατάραι 782, το-
πωνύμια 563, παρωνύμια 322.

Β'. Άποδελτίωσις' καί ταξινόμησις λαογραφικού ύλικοΰ.

Κατά τό έτος τούτο άπεδελτιώθησαν έν τφ Άρχείω 42 χειρόγραφα, συγ-
κείμενα εξ 6808 σελίδων. Έκ τών χειρογράφων τούτων 15 μέν, έκ 3185 σελί-
δων, ελήφθησαν έκ τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού, τά δέ λοιπά ανήκουν είς τό Λαο-
γραφικόν Άρχεΐον καί κατά τό πλείστον προέρχονται έξ αποστολών τοϋ προσω-
πικού. Ή εργασία αύτη έξετελέσθη υπό τών ταξινόμων τοϋ Αρχείου ώς εξής.

Ή δ. Μ. Ίωαννίδου άπεδελτίωσεν έξ χειρόγραφα έκ 216 σελίδων, τά ύπ'
αριθ. 1310-1313, 1448 καί 1450, ό κ. Δ. Λουκάτος δέκα χειρόγραφα έκ σελί-
δων 2239, τά υπ' αριθ. 1104 Δ', Ε' καί Τ', 1355, 1410, 1415, 1420, 1421,
1423 καί 1446 Α', ή δ. Μ. Λιουδάκη δέκα χειρόγραφα έκ σελίδων 2328, τά
ύπ'άριθ. 1381 Α' καί Β', 1413, 1416, 1422, 1432, 1438-41 καί ή δ. Γ. Ταρ-
σούλη οκτώ χειρόγραφα έκ σελίδων 850, τά ΰπ' άριθ. 1378 Β' καί Γ', 1412,
1417, 1418, 1442, 1443 καί 1449. Τέλος οκτώ χειρόγραφα, συγκείμενα έκ 1175
σελίδων καί προερχόμενα έκ συλλογών τής δ. Μ. Ίωαννίδου, (τά ύπ' άριθ; 1100-
1103, 1128, 1129 καί 1153 Γ' καί Δ'), άπεδελτιώθησαν διά δαπάνης 3521
δραχμών υπό δακτυλογράφου έκτος τής υπηρεσίας τοΰ Αρχείου.

Είς τήν άντιβολήν καί τήν τελικήν κατάταξιν τού έκ της άποδελτιώσεως
ταύτης προελθόντος υλικού, καθώς καί εις τήν προπαρασκευήν τής άποδελτιώσεως
ένίων τών χειρογράφων τούτων, είργάσθη ή ταξινόμος Μ. Ίωαννίδου.

"Οθεν, συνυπολογιζομένης καί τής λαογραφικής ύλης, τής σταχυολογηθείσης
έξ έντυπων τινών, ώς τοϋ Α' τόμου τών Κυπριακών Γραμμάτων καί μερών τού
Α' και Β' τόμου τών Θρακικών καί τοΰ Ε' τόμου τοϋ Άρχ. Θρακ. Θησαυρού
ή άποδελτιωθεΐσα κατά τό λήξαν έτος ύλη, πλήν ποικίλων ειδήσεων αναφερομέ-
νων είς τάς κατά παράδοσιν πράξεις καί ενεργείας τοΰ λαοΰ, περιλαμβάνει §σματα
1019, παιδικά ασμάτια 80, δίστιχα 756, έπορδας 73, παραδόσεις 183, παροιμίας
252, παραμύθια 43, ευτράπελους διηγήσεις 26, αινίγματα 252, παιδιάς 80, ευ-
χάς καί κατάρας 542, τοπωνυμα* 931, παρωνύμια 132.

Παραλλήλως πρός τήν άποδελτιωτικήν εργασίαν έχώρησε καί ή έπιστημο-

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Β
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νική κατάταξις καί έπεξεργασία τής αποθησαυρισμένης έν τφ Αρχεία) ύλης. Καί
ή μέν ταξινόμος Μαρία Ίωαννίδου, συνεχίζουσα τό έργον τής συστηματικής κατα-
τάξεως τών δημοτικών ασμάτων, κατέταξε 560 άσματα, έπεμελήθη δέ καί τής
κατατάξεως τοΰ άποδελτιωθέντος καταλόγου ασμάτων τοΰ αειμνήστου Ν. Γ. Πο-
λίτου, ό δέ ταξινόμος Δ. Λουκάτος κατέταξε συστηματικώς 7953 παροιμίας καί
άνεθεώρησε τήν κατάταξιν τμήματος τών κατατεταγμένων ήδη παροιμιών άπό
τής λ. ΕΛΙΑ μέχρι τής λ. ΕΧΩ. Τέλος ό Διευθυντής τοΰ 'Αρχείου ήσχολήθη εις
τήν συστηματικήν κατάταξιν τής ύλης, τής άναφερομένης είς τά γαμήλια έθιμα,
καί συνέταξε διεξοδικόν περί αυτών έρωτηματολόγιον, έπεξειργάσθη τάς παραλ-
λαγάς τοΰ ςίσματος τής αναγνωρίσεως τής άδελφής προς παροχή ν πληροφοριών
είς τό Deutsches Volksliedarchiv καί ήσχολήθη είς τήν έκδοσιν τοΰ Α' τό-
μου τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου καί τόν καταρτισμόν άπανθί
σματος έκλεκτών παραμυθιών προς χρήσιν τών μαθητών κατόπιν ειδικής εντολής
τοϋ Υπουργείου τών Θρησκευμάτων καί τής 'Εθνικής Παιδείας.

Γ'. Έπετηρίς τοΰ Λαογραφικού "Αρχείου.

Κατά τό έτος τοΰτο συνεπληρώθη ή έκδοσις τοΰ πρώτου τόμου τής Έπε-
τηρίδος, όστις περιέλαβε μελετάς τοΰ Διευθυντοΰ καί τής ταξινόμου Μ. Ίωαννί-
δου, έγένετο δ'έναρξις τής εκτυπώσεως τοϋ Β' τόμου, στοίχειοθετηθέντων μέχρι
τούδε δύο τυπογραφικών φύλλων.

Δ'. 'Εθνική Μουσική Συλλογή.

Δυστυχώς κατά to έτος τοΰτο δέν κατέστη δυνατόν νά λειτουργήση τό έπι-
στημονικόν τοΰτο ίδρυμα. Καί προσελήφθη μέν δι' έκτακτον έν αυτώ ύπηρεσίαν
ό κ. Θρασ. Γεωργιάδης, υποδιευθυντής τοϋ 'Ωδείου 'Αθηνών, καί απεφασίσθη
ή άποστολή αυτού μετά τοΰ φωνοληπτικοΰ μηχανήματος εΐς Δυτ. Μακεδονίαν
καί Πίνδον προς συλλογήν δημωδών μελωδιών, ψηφισθείσης καί τής σχετικής
πιστώσεως, άλλά τεχνικαί κατά πρώτον δυσχέρειαι καί ή έκ τοΰ πολέμου προελ-
θοΰσα κατόπιν κατάστασις ήμπόδισαν τήν έγκαινίασιν τών ερευνών καί μελετών
τοΰ έί)νικωτάτου τούτου ιδρύματος.

Ε'. Χρησιμοκοίησις συλλογών.

Τάς συλλογάς τοΰ 'Αρχείου έχρησιμοποίησαν εις μελετάς των οί καθηγηταί
I. 'Αποστολάκης καί Φαίδων Κουκουλές, ή κυρία 'Αθηνά Ταρσούλη, ή δ. Χρυ-
ση'ίς Καλλάρη, ή δ. Πέπη Δαράκη, οί κύριοι "Ομ. Γεωργακάς, EU. Τζάτζος,
Μιχ. Κιτρομηλίδης, Άν. Δρίβας κ. ά.
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Τ'. Βιβλιοθήκη.

Ή βιβλιοθήκη τοΰ 'Αρχείου έπλουτίσθη διά 82 βιβλίων καί φυλλαδίων
(απέναντι τών 134 τοϋ παρελθόντος έτους). Ταΰτα κατεγράφησαν είς τό βιβλίον
εισαγωγής ύπ'άριθ. 1479- 1560, προέρχονται δέ 44 μέν εξ άγοράς, 38 δέ εκ δω-
ρεών, ώς εξής : 'Ακαδημία "Αθηνών 10, Λαογραφική Εταιρεία 2, Σύλλογος προς
διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων 2, Μπάγκειος 'Επιτροπή 2, Ύπουργεΐον Τύπου καί
Τουρισμού 3, Ύπουργεΐον Γεωργίας 2, Θρςικικόν Κέντρον2, Κ. Ρωμαίος 2, Δ.
Ξανάλατος 2, Γ. Πολίτης 2, Δ. Λουκόπουλος 1, Β. Φανίτσης 1, Γ. Μέγας 1,
Μ. Ίωαννίδου 1, Γ, Ταρσούλη 1, Τζούλιο Καΐμης 1.

Έν συγκρίσει προς τά προηγούμενα έτη τό έργον τής περισυλλογής τοΰ
άθησαυρίστου λαογραφικοΰ πλούτου τού Ελληνικού λαοΰ υστέρησε καί ένεκα
τής άπομακρύνσεως έκ τής υπηρεσίας ημών τής διδασκαλίσσης Μαρίας Λιουδάκη,
ήτις, ώς γνωστόν, ειχεν άφοσιωθή είς τό σπουδαιότατον τούτο έργον, καί ένεκα
τής διαταραχής, ην έπέφερε καί είς τάς έργασίας τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου ή
έκ τοΰ πολέμου δημιουργηθεΐσα κατάστασις. Τούναντίον ή άντιγραφική καί άπο-
δελτιωτική έργασία παρουσιάζει αύξησιν, άποδελτιωθέντων 42 χειρογράφων έξ
6808 σελίδων (έναντι 14 χειρογράφων έκ 4653 σελίδων τοΰ παρελθόντος έτους).
Επίσης αύξησιν παρουσιάζει ό άριθμός τών καταταχθεισών παροιμιών (7953
έναντι 2036 τού παρελθόντος έτους), ή αΰξησις δ' αύτη θά καταστή είς τό μέλλον
σταθερωτέρα, άν ό παρ' ήμΐν άπεσπασμένος καθηγητής, όστις εϊδικεύθη ήδη είς
τό έργον τής έπιστημονικής κατατάξεως τών παροιμιών, άφεθη νά συνέχιση έπι
έτη τινά τήν έπιστημονικήν ταύτην έργασίαν παρ' ήμΐν.

'Ατυχώς ουδεμία τών έλλείψεων καί τών άλλων άναγκών τοϋ 'Αρχείου, περί
τών οποίων είς προηγουμένας ήμών έκθέσεις έγένετο λόγος, έθεραπεύθη κατά τό
λήγον έτος. 'Αλλ' υπάρχει έλπίς ν' άνατείλη νέα περίοδος κατανοήσεως καί άκμής
καί διά τό Άρχεΐον ήμών, ώς καί διά τάς έπιστήμας, αΐτινες ύποκείμενον έχουν
τήν σπουδήν τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ.

Έν "Αθήναις τή 28X1 Δεκεμβρίου 1940

Ό Διευθυντής τοϋ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου
Γ. Α. ΜΕΓΑΣ


