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Α'. Κατά τό ετος 1937.

Κατά τό έτος τούτο τό Λαογραφικόν Άρχείον ηύτύχησε νά ϊδη τό προσω-
πικόν αύτοϋ αύξανόμενον διά τής αποσπάσεως τριών λειτουργών τής 'Εκπαιδεύ-
σεως, τών διδακτόρων Μαρίας Ίωαννίδου καί Διογένους Ξαναλάτου καϊ τής δι-
δασκαλίσσης Μαρίας Λιουδάκη. 'Εκ τούτων οί μέν δύο πρώτοι άνέλαβον ύπη-
ρεσίαν έν τω Άρχείω άπό τών μέσων 'Ιανουαρίου, ή δέ τελευταία άπό τής 9
Σεπτεμβρίου έ. έ. Και ή θέσις γραφέως, ήτις άπό έτών παρέμενε κενή, έπλη-
ριόθη διά τοϋ διορισμού τής Γεωργίας Ταρσούλη, ήτις άνέλαβεν ύπηρεσίαν άπό
τής 8 Νοεμβρίου έ. έ. Κατά τό δεύτερον όμως εξάμηνον τό Άρχείον έστερήθη
τής υπηρεσίας δύο έκ τών ταξινόμων αυτού, τοϋ μέν μονίμιος υπηρετούντος έν
αύτώ Γεωργίου Ν. Πολίτου άποσπασθέντος άπό τής 1ης Αυγούστου εις τό Ύφυ-
πουργείον Τύπου και Τουρισμού, τοϋ δέ Διογ. Ξαναλάτου άναχωρήσαντος τήν 6
'Οκτωβρίου είς Γερμανίαν χάριν σπουδών.

Διά τής σχετικής ταύτης αύξήσεως τού προσωπικού κατέστη δυνατόν νά
έπαναληφθώσιν αί έργασίαι τοϋ πλουτισμού τοϋ Αρχείου διά τής άποδελτιώσεως
άνεκδότων λαογραφικών συλλογών καϊ διά τής περισυλλογής νέου υλικού. Διά
τών εργασιών τούτων καϊ τών δωρεών φίλων τής ελληνικής Λαογραφίας ή
συλλογή τών χειρογράφων τοϋ Αρχείου ηύξήθη, εΐσελί)όντων εις c<Uto έν συν-
όλω 130 χειρογράφων (άπέναντι τών 17 τού 1936 και τών 2 τοϋ 1935) ήτοι
εντός ενός έτους εϊσήλθον εις τό Άρχείον όσα καί καθ' όλην τήν τελευταίαν έν-
ναετίαν χειρόγραφα. Έκ τούτων 72 μέν, συγκείμενα έκ σελίδων 2356, προέρχον-
ται έκ καταλοίπων τοϋ άειμνήστου Ν. Γ. Πολίτου, κατατεθέντα ε'ις τό Άρχείον
υπό τής οικογενείας αότού, 40 δέ έκ σελ. 5352 κατετέθησαν υπ' άλλων δωρη-
τών, ήτοι ένδεκα έκ σελ. 904, περιέχοντα 451 οίσματα και 1002 δίστιχα, υπό
τής κυρίας Hedwig Iytideke, οκτώ έκ σελ. 848, περιέχοντα 341 $σματα, 1111
παροιμίας, 47 παραμύθια, 61 παραδόσεις καϊ 87 αινίγματα, υπό τοϋ κ. Β. Φάβη,
τέσσαρα έκ σελ. 350, περιλαμβάνοντα 99 άσματα, 230 παροιμίας, 9 παραμύθια,
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35 αινίγματα καί ποικίλον άλλο ύλικόν υπό τοΰ έκ Καστορίας κ. I. Μπακάλη,
τέσσαρα έκ σελ. 57 υπό κ. Γ. Μέγα, δύο έκ σελ. 24 υπό κ. Β. Δεληγιάννη, έν έκ σελ.
588 (παραμύθια 52) υπό δ. Γεωργίας Ταρσούλη, έν έκ σελ. 69 υπό δ. Βίτας Ξαν-
θάκη, έν έκ σελ. 322 υπό κ. Δ. Λουκοπούλου, έν έκ σελ. 63 υπό κ. Θ. Βράκα, έν
έκ σελ. 43 υπό κ. Δ. Λουκάτου καί έτερα 6 εκ σελ. 88 υπό τών κ. κ. Όλγας
Γουσίου, 'Αγ. Τσέλαλη, Κ. Παναγιωτίδου, ΓΙολ. Ιίαπαχριστοδούλου, Γαΐου
Λαζάρου καί Μ. Λιουδάκη. ΙΙρός τούτοις κατετέθησαν είς τό Άρχείον έτερα τέσ-
σαρα χειρόγραφα, προερχόμενα έκ λαογραφικών άποστολών τοΰ προσωπικού καί
τής δ. Βίτας Ξανί)άκη, συγκείμενα έκ σελ. 3249, εισήχθησαν δ' ε'ις αυτό άποδελ-
τιωθέντα 14 χειρόγραφα τού 'Ιστορικού Λεξικού έκ σελ. 3585.

Κατά ταύτα ή συγκομισί)εΐσα κατά τό έτος τούτο εν τώ Αρχεία) ΰλη σύγ-
κειται έκ σελ. 12542, άν δ' έξαιρέσωμεν τά 72 χειρόγραφα, τά προερχόμενα έκ
τής συλλογής τοΰ άοιδίμου Ν. Γ. ΙΙολίτου, ή υπόλοιπος ύλη άνέρχεται είς σελ.
10186, όσαι δηλ. ε'ισήλθον είς τό Άρχείον κατά τήν τελευταίαν όκταετίαν.

Έκ τούτων καί τών κατά τά προηγούμενα έτη είσελθόντων είς τό Άρ-
χείον χειρογράφων άπεδελτιώθησαν άντιγραφέντα 24 χειρόγραφα Έξ αύτών
16 μέν (τά υπ'αριθ. 765, 967, 985, 1035, 1051, 1074, 1076, 1090, 1092-
1096, 1098, 1099, 1123) άπεδελτιώθησαν υπό Διογ. Ξαναλάτου, 3 (τά ύπ'άρ.
1058, 1075, 1100 τό πλείστον) υπό Μ. Ίωαννίδου, 3 (τά ύπ' αριθ. 918, 1113
καί 1114 έν μέρει) υπό Γ. Ταρσούλη και 3 (τά υπ'άριθ. 1105, 1117, 1121) υπό
Μ. Λιουδάκη. Ή άντιβολή, κατάταξις καί καταγραφή τής άντιγραφείσης ύλης
έγένετο υπό τής Μ. Ίωαννίδου, ήτις εΐργάσθη, ώς καί ό διευθυντής, καί εις τήν
προπαρασκευήν τής άποδελτιώσεως πολλών έκ τών χειρογράφων τούτων. Τής έπι-
μόχί)-ου ταύτης έργασίας άπήλλαξαν ημάς τρεις τών δωρητών τοΰ Αρχείου, πα-
ραχωρήσαντες τάς συλλογάς αύτών δακτυλογραφημένος εις δελτία, ή κ. Liideke,
ή δις Ξανθάκη καί ό κ. Λουκόπουλος. Είς τούτους, ώς καί είς τούς λοιπούς φί-
λους τοϋ Λαογραφικού Αρχείου, έκφράζομεν τάς θερμάς ημών ευχαριστίας.

Όθεν ή κατά τό έτος τούτο άποδελτιωθείσα καί ταξινομηθεΐσα ύλη περι-
λαμβάνει ςίσματα 1340, δίστιχα 1741, έπφδάς 132, αινίγματα 217, παραμιίθια
40, παροιμίας 2523, τοπα)νύμια 2255, προς δέ ύλην άναγομένην είς τό λαϊκόν
δίκαιον, τήν λατρείαν, τούς βίους καί τά επιτηδεύματα, τον γάμον, τό παιδίον
καί τάς παιδιάς.

ΙΙρός περισυλλογήν νέου υλικού ένηργήθησαν κατά τό διαρρεύσαν έτος
τέσσαρες άποστολαί. Καί ή μέν ταξινόμος Μ. Ίωαννίδου μεταβάσα δι'ένα μήνα
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εις Καστορίαν κατήρτισε συλλογήν έκ σελ. 647, έμελέτησε δέ καί τήν λαϊκήν οι-
κίαν καί ένδυμασίαν τών πέριξ χωρίων, ώς καί τάς θερινάς καλύβας τών Σαρα-
κατσάνων έν Πισοδερίφ' ή δέ ταξινόμος Μ. Λιουδάκη, διαταχθείσα άμα τή απο-
σπάσει αύτής νά παραμείνη έν Κρήτη έπί δίμηνον, προέβη είς συστηματικήν
έρευναν τών τοϋ λαϊκού δικαίου έπί τή βάσει τοΰ καταρτισθέντος υπό τοΰ Δι-
ευθυντού τοΰ 'Αρχείου ερωτηματολογίου καί είς συλλογήν ποικίλου άλλου υλικού
έκ σελ. 340, ό δέ Διευθυντής τοΰ 'Αρχείου διατρίψας έπί ένα μήνα έν τοις χω-
ρίοις τών έκ Μεσημβρίας και έκ Κωστί τής ΚΑ. Θράκης προσφύγων ήρεύ-
νησε τά τής λατρε'ας καί δή τής οργιαστικής, ώς καί τήν λαϊκήν οικίαν καί τά
κατά τόν γάμον τελούμενα, καταγράψας καί 218 άσματα καί άλλην ύλην έκ σελ.
820. Τέλος έντολή τής 'Ακαδημίας ή δίς Βίτα Ξανθάκη μετέβη εις Κύπρον καί
έργασί)είσα έπί δίμηνον έν αί'τή κατήρτισε συλλογήν έκ σελ. 803 περιλαμβάνου-
σαν 180 ασματα, 602 δίστιχα, 104 έπα,ίδάς κτλ.

Έκ τών αποστολών τούτων συνεκομίσθη ύλη 3249 σελίδων, περιλαμβά-
νουσα 653 ασματα, 894 δίστιχα, 461 παροιμίας, 114 έπιοδάς, 86 παραδόσεις καί
πλούσιον υλικόν, άναφερόμενον ίδίςι εις τήν λατρείαν, τό δίκαιον καί τόν οίκον.
Τέλος διά τήν περισυλλογήν τών σωζόμενων παρά τώ λαφ μύθων καί παραμυ-
θιών άπεφασίσί)η ή αποστολή έγκυκλίου πρός τούς λειτουργούς τής έκπαιδεύ-
σεως, ώς καί ή προκήρυξις τεσσάρων βραβείων διά τήν συλλογήν λαογραφικού
έν γένει υλικού.

Έκ παραλλήλου πρός τήν συλλεκτικήν έργασίαν έχώρησε και ή ταξινόμησις
τής άποθησαυρισί)είσης έν τφ Άρχείφ ΰλης, ώς καί ό καταρτισμός βιβλιογραφικών
καί άλλων συστηματικών καταλόγων. Καί ό μέν ταξινόμος Γ. Πολίτης εξηκολούίίησε
τήν ταξινόμησιν τών δημοτικών ασμάτων, κατατάξας συστηματικώς τά ερωτικά,
τάς έκ τής Ριμάτας καί τών Έκατολόγων άποσχίδας καί τάς παραλλαγάς τοΰ
άσματος τής Διογέννητης, ήρχισε δέ τήν άποδελτίωσιν τού ευρετηρίου τών
ασμάτων. Ή δέ ταξινόμος Μ. Ίωαννίδου έταξινόμησε τήν ύλην, τήν έγκατεσπαρμέ-
νην εις αποκόμματα έφημερίδων καί περιοδικών, κατήρτισε βιβλιογραφικόν κα-
τάλογον τών συλλογών παροιμιών και έπελήφθη τής κατατάξεως τών άκατατά-
κτων έν τφ Άρχείω παροιμιών, ών ό αριθμός άνέρχεται ήδη εις 41645. Είς
τήν αύτήν ταξινόμον ανετέθη καί ή λεπτομερής κατ' είδος καί κατά ποσόν κα-
ταγραφή τοΰ λαογραφικού υλικού, τοΰ περιεχομένου εις τά μέχρι τούδε άπο-
δελτιωθέντα χειρόγραφα, ίνα καταστή δυνατή ή σύνταξις συστηματικών καταλό-
γων τής ύλης, τής συγκεντρωθείσης έν τφ Άρχείφ. Αύτη διεξήλθεν ήδη τά υπ'
αριθ. 1-78.289.302 καί 387 χειρ. τοΰ Ίστορ. Λεξικού, συμπληρώσασα καί τήν
ελλιπώς γενομένην σταχυολόγησιν ένίων έξ αυτών. Τέλος ό Διευθυντής τοϋ "Αρ-
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χείου ήσχολήθη ε'ις τήν λεπτομερή κατά κατηγορίας κατάταξιν τής συγκεντρω-
θείσης έν τφ 'Δρχείω υλης, κατατάξας έξ α^ής τήν άναγομένην εις τό δίκαιον,
τήν κοινωνικήν όργάνωσιν καί τήν άστρολογίαν και μελετήσας σύστημα κατατά-
ξεως τών λαϊκών παιδιών' πρός καθοδήγησιν δέ τών έκτος τού Λαογραφικού
'Αρχείου συνεργατών ήρχισε τήν σύνταξιν διεξοδικών έρωτηματολογίων, άρχής
γενομένης άπό τού δικαίου καί τής άστρολογίας. Πρός τούτοις κατήρτισε κατά-
λογον τών κατατεταγμένων μέχρι τούδε έν τφ Άρχείω μύθων, παραμυθιών καί
εύτραπέλων διηγήσεων κατά τόπον προελεύσεως αυτών καί έπεξειργάσθη τάς
παραλλαγάς τοϋ άσματος τοϋ Μαυριανοΰ καϊ τής άδελφής του, ώς καί τοϋ Χά-
ρου καϊ τής λυγερής, πρός παροχήν πληροφοριών εις τό εν Freiburg Deutsches
Volksliedarchiv.

Τάς συλλογάς τοϋ 'Αρχείου έχρησιμοποίησαν διά τάς μελέτας των οί κα-
θηγηταί κ. κ. Φ. Κουκουλές, I.'Αποστολάκης, Σοφία "Αντωνιάδου καϊ Ν. Cartojan,
οί δημοσιογράφοι κ. κ. Παπάς καϊ Μιχαλόπουλος, έξ φοιτηταί και δύο δημοδι-
δάσκαλοι, ώς καί οί συντάκται τοϋ Ίστορ. Λεξικού καϊ τού Μεσαιωνικού 'Αρχείου-

Βιβλία καϊ φυλλάδια είσήλί)ον εις τήν βιβλιοθήκην τοϋ Λαογρ. 'Αρχείου
εν συνόλω 127 (άπέναντι τών 106 τοϋ παρελθόντος έτους), ών τινα πολύτομα,
ώς Frazer, The Golden Bough τόμοι 13, Handworterbuch des deutschen
Aberglaubens τόμ. 9. Ταύτα κατεγράφησαν έν τφ βιβλίω εισαγωγής υπ' άριί).
1139- 1265' καϊ 43 μεν προέρχονται έξ άγορά:, 84 δέ έκ διυρεών τοϋ 'Υπουρ-
γείου Παιδείας (1), τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (2), τής Εταιρείας Ευβοϊκών
Σπουδών (3), τής 'Επιτροπής Ποντιακών μελετών (2), τής Εταιρείας τών Θεσ-
σαλών (2), τής 'Εκδοτικής 'Επιτροπής Δασικής Ζωής (4), τής Ελληνικής Θα-
λασσίας 'Ενώσεως (2), τής Εταιρείας Γυμναστικών Μελετών (1), τοϋ Deutsches
Volksliedarchiv (2), τής Επιστημονικής 'Εταιρείας (1), τής Ίστορ. καϊ Λαογρ.
Βιβλιοθήκης (2), τοϋ Έκδ. Οίκου Κολλάρου (5), τοϋ Γ. Πολίτου (7), τής Μα-
ρίας Ίωαννίδου (4), τής Μαριέττας καϊ Σπύρου Μινώτου (6), τοϋ Πολυδώρου
ΙΙαπαχριστοδούλου (3), τοϋ Ί. Τορναρίτη (2), τοϋ Ν. Κυριαζή (1), τοϋ Θρακικού
Κέντρου (1), τού Γ. Δαφέρμου (2), τού Α. Ζάχου (2), τοϋ Λ. Οίκονομίδου (2),
τού Baud-Bovy (1), τοϋ Γ. Μέγα (1), τής Διευίΐύνσεως Κυπριακών Γραμμά-
των (1), τοϋ I. Καταπότη (1), τοϋ Γ. Σήφακα (1), τοϋ Η. Βουτιερίδη (1), τοϋ
Στίλπωνος Κυριακίδη (1), τού Κ. 'Ηλιοπούλου (1), τής 'Αλίκης Άναστασιάδου (1),
τοϋ Ά. Χατζή (1), τοϋ Β. Φάβη (1) κλπ.
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Τοιούτο υπήρξε τό συντελεσθέν κατά τό διαρρεύσαν έτος έργον τοΰ Λαογρα-
φικού'Αρχείου. Καί άνεκόπη μέν πως ή πρόοδος τών έργασιών αύτού έκ τής άπομα-
κρύνσεως δύο τών ταξινόμων αύτού, άλλ' ιδία τό 'Αρχείον ύστέρησεν ώς πρός
τήν άντιγραφήν καί άποδελτίωσιν ανεκδότου υλικού' διότι έκ τών υπαρχόντων
643 άναποδελτιώτων χειρογράφων τοΰ Τστορικοΰ Λεξικού καί τοΰ Λαογραφι-
κού 'Αρχείου καθ' όλον τό έτος μόνον 24 άπεδελτιώθησαν. "Οθεν υπολείπονται
620 χειρόγραφα, διά τήν άποδελτίωσιν τών οποίων ύπό τάς παρούσας συνθή-
κας θ' άπαιτηίίή ολόκληρος τριακονταετία! 'Επειδή δέ καί ό αριθμός τών χει-
ρογράφων τού 'Αρχείου άπό έτους εις έτος αήξάνει καί άπειρος ύλη, εγκατεσπαρ-
μένη εις σπάνια βιβλία καί περιοδικά, πρέπει ν' άποδελτιωιθή, ή μία δ' υπάρ-
χουσα έν τφ Άρχείφ οργανική θέσις γραφέως είναι όλως ανεπαρκής διά τήν
έκτέλεσιν τοσαύτης εργασίας, διά ταύτα παρίσταται επιτακτική ανάγκη, όπως ενι-
σχυθή ή θέσις τοΰ γραφέως διά τής προσθήκης δύο τουλάχιστον έτέρων γρα-
φέων, ίνα μή άπασχολώνται είς έργασίαν άντιγραφικήν οί ταξινόμοι καί παρα-
κωλύηται τό έργον τής επιστημονικής κατατάξεως καί επεξεργασίας τής συλλεγο-
μένης ύλης. 'Επίσης τό 'Αρχείον υστερεί καί ώς πρός τήν καταγραφήν καί με-
λέτην τών μελωδιών τών δημοτικών ημών ασμάτων καί τήν περισυλλογήν τών
λειψάνων τής λαϊκής ημών τέχνης. "Οθεν είναι ανάγκη, όπως έπισπευσθή μέν ή
ένέργεια διά τήν άναδιοργάνωσιν τοΰ μουσικού τμήματος τού 'Αρχείου, τεθή δέ
ή βάσις διά τήν ΐδρυσιν Μουσείου λαογραφικού διά τής συγκεντρώσεως τών
πραγμάτων αύτουσίων ή έν άπομιμήσει ή καί έν απεικονίσει κατά τό άπό 29
'Οκτωβρίου 1936 ύπόμνημά μου. "Οπως δέ καταστή δυνατή ή έκπλήρωσις καί
τού απωτέρου σκοπού τού Λαογραφικού 'Αρχείου, όστις είναι ή έπιστημονική
έκδοσις τών μνημείων τού βίου καί τής γλιόσσης τοΰ ελληνικού λαού, επιβάλλε-
ται όπως κατά τό έρχόμενον έτος πραγματοποιηΐΐή ή άποφασισθείσα ήδη έκ-
δοσις «Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικού Αρχείου».

Έν 'Αθήναις τη 30fl Νοεμβρίου 1937

Ό Διευθυντής
Γ. Α . ΜΕΓΑΣ
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Β'. Κατά τό ετος 1938.

Τό Λαογραφικόν Άρχείον καί κατά τό έτος τούτο έστερήθη τής υπηρεσίας
τοϋ ταξινόμου Γ. ΙΙολίτου, ούτινος ή άπόσπασις ει ς τό Ύφυπουργεΐον Τύπου καί
Τουρισμού έξακολουί)εΐ. Καί ή κενωθείσα κατά τό παρελθόν έτος θέσις έπικούρου
ταξί νόμου διά τής αποχωρήσεως τοΰ Δ. Ξαναλάτου παρέμεινεν έπί όκτάμηνον
κενή, συμπληρωίίείσα τήν 5ην Σεπτεμβρίου διά τής άποσπάσεως τοΰ Δ. Δουκάτου,
καθηγητού τοϋ έν Κιλκίς γυμνασίου. Ούτως άπό τής άρχής τοϋ έτους είργά-
σθησαν έν τω Άρχει'ω μετά τοΰ Διευθυντού μόνον οί δύο εκ τών έπικούρων
ταξινόμων αύτοϋ Μαρία Ίωαννίδου καί Μαρία Λιουδάκη καί ή γραφείις Γεωρ-
γία Ταρσούλη.

Αί έργασίαι τοϋ Αρχείου καί κατά τό λήγον έτος περιεστράφησαν κυρίως
περί τήν περισυλλογήν καί άποδε?α;ίωσιν νέου λαογραφικού υλικού καί τήν έπι-
στημονικήν κατάταξιν τής άποθησαυρισθείσης έν τφ Άρχείω ύλης.

Α'. Περισυλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.

1. - Προς συλλογήν τών σφζομένων παρά τφ λαφ μύθων καί παραμυθιών
τό Λαογραφικόν Άρχείον άπέστειλε τήν ύπ'άριθ. 10287 εγκύκλιον προς τονς
λειτουργούς τής Μέσης καί Δημοτικής 'Εκπαιδεύσεως, ην καί τό σεβαστόν Ύπουρ-
γείον τής 'Εθν. Παιδείας συνέστησε δι'ιδίας αύτοϋ έγκυκλίου διαταγής. Οί εκ-
παιδευτικοί λειτουργοί άπαντώντες μετ'άγαστής προθυμίας εις τήν αΐτησιν τής
Ακαδημίας άπέστειλαν ήμΐν 3401 μύθους περί ζώων, 1709 παραμύθια, 58 ευ-
τράπελους διηγήσεις, 97 παραδόσεις καί 32 ςίσματα. Τό ύλικόν τούτο γραφέν
υπό μαθητών τών τριών άνωτέρων τάξεων τοΰ δημοτικού καί τών τριών κατω-
τέρων τάξεων τοΰ γυμνασίου σύγκειται έκ σελίδων 9500, άποτελέσαν δέ 129 χει-
ρόγραφα Μαί^ητικής Συλλογής κατεγράφη έν τφ Άρχείω ύπ'άριθ. 1171- 1299.
Εις ταύτα πρέπει νά προστεθώσι καί 10 χειρόγραφα έκ σελίδων 211, άτινα έξ
αφορμής τής αύτής έγκυκλίου άπέστειλαν ήμΐν έξ ιδίας συλλογής δημοδιδάσκαλοί
τίνες τής 'Ηπείρου. Ταΰτα κατεγράφησαν ύπ'άριί). 1300-1309, περιέχουσι δέ
μύί)ους 3, παραμύθια 63, δημώδη ςίσματα 18, παραδόσεις 2 καί άλλο ύλικόν.
Σημειωτέον δ' ότι έλλείπουσιν άκόμη αί άπαντήσεις τών δημοτικών σχολείων 36
έκπαιδευτικών περιφερειών, είς α ή έγκύκλιος τής Ακαδημίας έστάλη τελευταίως.

2. - Τό Λαογραφικόν Άρχείον έπωφελούμενον τής εγκαταστάσεως προσφύγων
έκ Μικράς Ασίας έν τή περιοχή Αθηνών προέβη διά τής ταξινόμου Μ. Λιουδάκη
είς συστηματικήν παρ'αύτοΐς έρευναν. Ή είρημένη ταξινόμος, μεταβαίνουσα είς
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τούς συνοικισμούς Νέας 'Ιωνίας, Φιλαδέλφειας καί Νέας Κοκκινιάς ήρεύνησε τήν
λαογραφίαν τών έκ Σινώπης, Ίνεπόλεως καί χωρίων τής Βιθυνίας προσφύγων
επί τή βάσει τών υπό τοΰ Διευί)υντοΰ συνταχθέντων ερωτηματολογίων. Ή ούτω
συλλεγεΐσα άξιολογωτάτη ύλη, άπαρτίσασα 5 χειρόγραφα έκ σελ. 960 κατετέθη
έν τιο Άρχει'ω ύπ'αριθ. 1132, 1140, 1141, 1148 καί 1151, άποδελτιωθείσα δ'
έν τώ Άρχείω ύπ'αυτής τής συλλογέως έταξινομήθη.

3.-"Αλλαι άποστολαί τοΰ 'Αρχείου πρός συστηματικήν έρευναν τής λαογρα-
φίας τόπων τινών τής Ελλάδος εγένοντο κατά τό διαρρεύσαν έτος αί έξής τέσ-
σαρες : (α) Ή ταξινόμος Μ. Ίωαννίδου μετέβη είς Άράχοβαν δι' ένα μήνα, έπι-
σκεφίίείσα δέ και τάς έπί τού Παρνασσού έγκαταστάσεις τών ποιμένων κατήρτισε
συλλογήν λαογραφικήν έκ σελ. 51δ, ήτις κατετέθη έν τώ Άρχείω ύπ' άριθ. 1153.
Συγχρόνως έξήλεγξε τήν γνησιότητα παραδόσεών τίνων τής Αραχόβης, αΐτινες
έγιναν τό πρώτον γνωσταί έξ άναγραφής ξένων περιηγητών και έμελέτησε τήν
αυτόθι λαϊκήν οίκίαν, προσκομΐσασα καί 40 φωτογραφίας μετά σχετικών σχε-
διογραφημάτων. (β) Ή ταξινόμος Μ. Λιουδάκη μεταβάσα έπίσης δι' ένα μήνα είς
Ίνναχώριον τής Δυτ. Κρήτης συνέλεξε ποικίλην λαογραφικήν ύλην έκ σελ. 640,
έργασίίεΐσα δέ καί κατά τόν μήνα τής κανονικής αυτής άδειας έν τή Άνατ.
Κρήτη κατήρτισεν έτέραν συλλογήν έκ 480 σελίδων, ήν ωσαύτως κατέθηκεν έν
τώ Άρχει'ω ύπ' άριίί. 1162. (γ) Ή γραφεύς Γ. Ταρσούλη μεταβάσα όμοίιος
είς Κορώνην καί τά παρακείμενα χωρία Σαρατσά καί Βασιλίτσι συνέλεξεν
ύλην έξ 704 σελίδων, καταγράι|)ασα 430 άσματα, 38 έπωδάς, 48 αινίγματα, 44
παραδόσεις, 86 παροιμίας, 7 παραμύθια, 15 παιδιάς, 10 προικοσύμφωνα καί
ποικίλην άλλην ύλην, προσεκόμισε δέ καί 14 φωτογραφίας μετά σχεδιογραφημά-
των οίκων, φούρνων κλπ. Τέλος ό Διευθυντής τοΰ Αρχείου διατρίψας έπί
ένα μήνα έν Λήμνω προέβη εις έρευναν τών άφορώντων τήν γέννησιν, τόν γά-
μον καί τόν θάνατον, τήν λατρείαν, τό δίκαιον, τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τήν
άστρολογίαν, τήν μετεωρολογίαν καί τήν λαϊ.κήν οίκίαν, προσκομίσας καί 20 φω-
τογραφίας καί 18 σχεδιογραφήματα οικιών. 'II συλλογή ατιτοΰ, συγκειμένη έξ 902
σελίδων κατετέθη εις τό Άρχεΐον ύπ' άρ. 1160.

Κατά ταΰτα διά τών αποστολών τού προσαιπικοΰ συνεκομίσΟη ύλη έκ σελ.
3241, περιλαμβάνουσα πλήν τοΰ άλλου ποικίλου υλικού: άσματα 1124, δίστιχα
854, παροιμίας 815, παραδόσεις 222, παραμύθια 89, έπωδάς 110, αινίγματα
328, παιδιάς 50 καί πλήθος τοπωνυμίων, ονομάτων βαπτιστικών κλπ.

4 -Έκ δωρεών τοΰ προσωπικού καί άλλων φίλων τοΰ Αρχείου είσήλθον
είς αυτό έτερα 29 χειρόγραφα, συγκείμενα έκ σελ. 963, κατετέί)ησαν δ'υπό
τών έξής :



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

J53

7 (τά ύπ' άρ. 1144. 1158. 1166. 1310- 1313) εκ σελ. 266 υπό Μ. Ίωαννίδου,
5 (τά ύπ' άριθ. 1 163. 1164. 1168. 1169. 1170) έκ σελ. 166 υπό Γ. Μέγα,

(τά ύπ' άριθ. 1139. 1147) έκ σελ. 38 υπό Μαρίας Λιουδάκη,
2 (τά C 3  υπ άριθ. 1135. 1167) έκ σελ. 101 υπό Γεωργίας 'Γαρσουλη,
2 (τά ύπ" άριθ. 1152. 1154) έκ σελ. 111 ύπό Δ. Λουκάτου,
2 (τά e 3  υπ άριθ. 1155. 1156) έκ σελ. 176 ύπό Hedwig Liideke,
2 (τά e 3  υπ άριθ. 1136. 1165) ύπό τής οικογενείας Ν. Γ. Πολίτου,
1 (τό c 3  υπ άριθ. 1133) ύπό Ί. ΙΊόταρη,
1 (τό ύπ' άριθ. 1134) ύπό Β. Παπανικολάου,
1 (τό C 3  υπ άριθ. 1137) ύπό "Ολγας Γουσίου,
1 (τό C 3  υπ άριθ. 1138) ύπό Β. Φάβη,
1 (τό C 3  υπ άριθ. 1145) ύπό Π. Σερράου,
1 (τό ύπ' άριθ. 1149) ύπό II. Στάρα,
1 (τό Γ 3  υπ άριθ. 1157) υπό Μ. Στρουμπουλή.

Πρός τούτοις άντεγράφησαν σταχυολογηθέντα 4 χειρόγραφα τοϋ 'Ιστορικού
Λεξικού (υπ' αριθ. 1142. 1143. 1146 και 1150), συγκείμενα έκ σελ. 571.

Έκ των ανωτέρω συνάγεται, ότι τό Λαογραφικόν Άρχείον κατά τό λήξαν έτος
έπλουτίσθη διά 182 νέων χειρογράφων, συγκειμένα>ν έν όλω έκ σελ. 15441 (άπέ-
ναντι τών 130 τοϋ έτους 1937). "Ινα δέ εις μόνα τά μνημεία τοϋ λόγου περιο-
ρισθώ, διά τής νέας ταύτης συγκομιδής εΐσήλθον εις τό Άρχείον : Άσματα 1567,
δίστιχα 1699, έπαιδαϊ 199, αινίγματα 606, παραδόσεις 368, μΰθοι περί ζώων
3425, παραμύθια 1981 καϊ μέγα πλήθος λοιπών στοιχείων τής γλώσσης.

5.-Κατά τό έτος τούτο έγένετο έναρξις συγκεντρώσεως καί αντικειμένων τοϋ
υλικού βίου καϊ τής τέχνης τοϋ λαού. Τά μέχρι τούδε συγκεντρωθέντα έκ δω-
ρεών τού προσωπικού καί φίλων τοϋ Λαογραφικού Αρχείου είδη, καταγραφέντα έν
ϊδιαιτέρφ βιβλία), άνέρχονται εις 15, έλπίζομεν δέ ότι συν τώ χρόνω θ° αύξη-
θώσι καϊ θ' αποτελέσωσιν άξιόλογον πυρήνα Μουσείου λαογραφικού.

Β'. Άτιοδελτίωσις καί ταξινόμησις λαογραφικού ύλικοΰ.

Έκ παραλλήλου πρός τήν συλλεκτικήν έργασίαν έχώρησε καϊ ή άποδελτίωσις
καϊ ή ταξινόμησις τής άποθησαυρισθείσης έν τώ Αρχεία) ύλης.

Έκ τών νεωστί καϊ κατά τά προηγούμενα έτη είσελθόντων είς τό Άρχείον
χειρογράφων άπεδελτιώθησαν άντϊγραφέντα 24 χειρόγραφα, τής ύλης αύτών κα-
ταταχθείσης. Έκ τούτων 10 (τά ύπ'αριθ. 1117, 1121, 1131, 1139,1140, 1141.
1148. 1151. 1161 Α,Β) έκ σελίδων 2083 άπεδελτιώθησαν υπό τής Μ. Λιουδάκη,
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9 (τά υπ'αριθ. 848. 918. 1114. 1135. 1136. 1142, 1143. 1146. 1150 καί 1159
Λ' καί Ε') έκ σελ. 1414 άπεδελτιώθησαν υπό τής Γεωργίας Ταρσούλη, 5 (τά ύπ'
άριθ. 1106. 1144. 1152. 1154. καί 1160 Λ καί Β) έκ σελ. 450 άπεδελτιώθησαν
υπό Δ. Λουκατου. Ή άντιβολή, κατάταξις καί καταγραφή τής άποδελτιωθείσης
ύλης έγένετο υπό τής Μ. Ίωαννίδου, ήτις είργάσθη καί εΐς τήν προπαρασκευήν
τής άποδελτιώσεως πολλών έκ τών χειρογράφων τούτων.

Πρός τούτοις άπεδελτιώθησαν τό πλείστον υπό τής Γ. Ταρσούλη δι' αντι-
γραφής ή έπικολλήσεως τών περιεχομένων έπί αντιστοίχων δελτίων τά εξής έν-
τυπα : 1) Ξ. Φαρμακίδου, Κύπρια έπη, 2) Δρακίδοί) 'Ροδιακά, 3) Γρ. ΙΙαπαδο-
πετράκη, 'Ιστορία Σφακιών, 4) Γενεράλι, Παλμοί Κρήτης, 5) Μιχαηλίδου Νου-
άρου, Δημ. "Ασματα Καρπάθου 6) Λαγκάνη, 'Ροδιακόν Ήμερολόγιον τ. Α' καί
Β', 7) Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας 1935, 8) "Αργη Κόρακα, 'Αναμνήσεις
έξ 'Αγχιάλου.

Διά τών έργασιών τούτων άπεδελτιώθησαν καί έταξινομήθησαν κατά τό
έτος τούτο ασματα 1119, δίστιχα 921, επωδαί 38, αινίγματα 323, παραμύθια
55, παραδόσεις 109, παροιμίαι 3931, τοπωνύμια 705, ευχαί, άραί 344, ώς καί
άφθονος ύλη, άναγομένη ιδία εις τό λαϊκόν δίκαιον, τήν λατρείαν, τούς βίους καί
τά έπιτηδευματα, τόν γάμον, τό παιδίον κτλ.

"Οσον άφορα τήν συστηματικήν κατάταξιν καί έπεξεργασίαν τού συγκομι-
σθέντος υλικού έγένετο ή εξής έργασία :

Ή ταξινόμος Μ. Ίωαννίδου έξηκολούθησε τήν κατάταξιν τών δημοτικών
ασμάτων, κατατάξασα συστηματικώς 1010 ^σματα καί έπεξειργάσθη τάς παραλ-
λαγάς τών ασμάτων τοϋ Κολυμβητού καί τοΰ γυρισμού τοϋ ξενιτεμένου πρός
καΟορισιιόν τοΰ τύπου καί τής γεωγραφικής έξαπλώσεοος αυτών. Πρός τούτοις
άπεδελτίωσε τό εύρετήριον τών ασμάτων τοϋ αειμνήστου Ν. Γ. Πολίτου καί κα-
τέταξεν 120 παροιμίας. Ό ταξινόμος Δ. Λουκάτος, άναλαβών ύπηρεσίαν έν τφ
'Αρχείω τήν 5 Σεπτεμβρίου, έπελήφθη τής κατατάξεως τών άκατατάκτων έν τώ
Άρχείω παροιμιών, κατατάξας μέχρι τούδε 817 έξ αντών. Τέλος ό Διευθυντής
τοϋ 'Αρχείου έξηκολούθησε τήν λεπτομερή κατά κατηγορίας κατάταξιν τής συγ-
κεντρωθείσης έν τώ 'Αρχείω υλης, κατατάξας τήν ύλην, τήν άναγομένην εΐς τήν
λατρείαν, τήν μετεωρολογίαν καί τήν γλώσσαν, καί συνέταξε διεξοδικά ερωτημα-
τολόγια περί κοινωνικής οργανώσεως, αστρολογίας, μετεα>ρολογίας καί δημώδους
λατρείας. Πρός τούτοις έπεξειργάσθη τάς παραλλαγάς τοϋ ςίσματος τής αυτοκτο-
νίας κόρης καί τοΰ έρωτικοΰ έπυλλίου 1,27 διά τήν παροχήν πληροφοριών είς
τό έν Freiburg Deutsches Volksliedarchiv.
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Ι". Τάς Συλλογάς τού 'Αρχείου εχρησιμοποίησαν διά τάς μελετάς των οί
Καθηγηταί κ. κ. Ί. 'Αποστολάκης, Φ. Κουκουλές, II. Σερράος καί οΐ πτυχιούχοι
φιλόλογοι κ.κ. Σ. Μανεσης, Ί. Τσαρνάς, Δημ. Κουτσογιαννόπουλος, II. ΓΙατριαρ
χέας, ό δημοσιογράφος κ. Μ. Κωνσταντόπουλος, ή διδασκάλισσα Ειρήνη ΙΙαπα-
δάκη καί οί συντάκται τού 'Ιστορικού Λεξικού καί τοϋ Μεσαιωνικού 'Αρχείου.

Δ'. Βιβλία καί φυλλάδια εισήλθον είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Λαογραφικού
'Αρχείου εν συνόλω 80 (απέναντι τών 127 τοΰ παρελί)όντος έτους), ών τινα πολύ-
τομα ώς Frazer, Folklore in the Old Testament, A. Spmner, Deutsche Volks-
kunde κτλ. Ταύτα κατεγράφησαν έν τώ βιβλίω εισαγωγής ύπ' αριθ. 126:")-
1344 καί 42 μέν προέρχονται έξ άγοράς, 38 δέ εκ δοορεάς τών κάτωθι: Τό
Ύπουργείον τής Παιδείας 1, ή 'Ακαδημία 'Αθηνών 3, τό Deutsches Volkslied-
archiv 2, ή Λαογραφική Εταιρεία 2, 'Αντ. Κεραμόπουλος 2, Γ. Οικονόμου 1,
ΓΙ. Παπαχριστοδούλου 2, Κ. Καραβίδας 2, Μαρία Ίωαννίδου 8, Άρχείον Πόντου
1, I. Κολλάρος 2, Μ. Τριανταφυλλίδης 1, Εταιρεία Κρητ. Σπουδών 1, Θρ^κικόν
Κέντρον 1, 'Επιστημονική Εταιρεία 1, Γ. Πάγκαλος 4, Λιον. Καλογερόπουλος
1, Μ. Klaar 1, Χ. Μολίνος 1, Βαγενάς 1, Α. Χατζής 1, Α. Παπαδόπουλος 1,
Γ. Μέγας 1.

Ώς καί κατά τό παρελθόν έτος παρετηρήσαμεν, έκεΐνο, εΐς τό οποίον κυ-
ρίως υστερεί τό Άρχείον, είναι ή άντιγραφή καί ή άποδελτίωσις τοϋ άνεκδότου
υλικού, εφ' όσον τό διατιθέμενον προς τούτο προσωπικόν μόλις επαρκεί διά τήν
άποδελτίωσιν είκοσι χειρογράφων, τά δέ υπάρχοντα έν τω Άρχείω άναποδελτίωτα
χειρόγραφα άνήλθον ήδη εις 772, χωρίς νά υπολογίζεται ή άφθονωτάτη λαο-
γραφική ύλη, ή έγκατεσπαρμένη εΐς περιοδικά καί εΐς άλλα έντυπα. "Οθεν είναι
ανάγκη, όπως προστεθώσιν εΐς τό προσωπικόν τοΰ Αρχείου δύο τουλάχιστον
έτεροι γραφείς. Τήν ένίσχυσιν δέ ταύτην τού προσωπικού κρίνομεν τοσούτο) μάλ-
λον έπιβεβλημένην, όσω τό συσσωρευόμενον άνέκδοτον ύλικόν διαρκώς αυξάνει
καί προχωρεί τό έργον τής επιστημονικής επεξεργασίας τού λαογραφικού υλικού.
Είναι δέ φανερόν ότι μόνον δι' έπαρκοΰς μονίμου καί καλώς κατηρτισμένου
προσωπικού θά δυνηθή τό Άρχείον νά έπιληφθή καί τού τελικού αύτοϋ σκοπού,
τής επιστημονικής έκδόσεως τών μνημείων τοϋ βίου καί τής γλώσσης τοϋ λαού.

Έν 'Αθήναις τή 30 Νοεμβρίου 1938.

Ό Διευθυντής
Γ. Α . ΜΕΓΑΣ
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Γ'. Κατά τό ετος 1939.

Κατά τό έτος τούτο είς τό προσωπικόν τού Λαογραφικού 'Αρχείου δέν
έπήλθε μεταβολή τις οργανική, αλλ' ή άπόσπασις τού μονίμου ταξινόμου Γεωρ-
γίου Πολίτου παρά τφ Υφυπουργεία) Τύπου και Τουρισμού εξακολουθεί, ό δ'
άπεσπασμένος παρ' ήμίν καθηγητής Δημήτριος Λουκάτος άπό τής 18ης 'Ιουνίου
υπηρετεί είς τάς τάξεις τού στρατού.

Καί κατά τό λήγον έτος πρώτιστον ημών μέλημα ύπήρξεν ό πλουτισμός
τοϋ 'Αρχείου διά τής περισυλλογής νέου λαογραφικού υλικού και τής άποθησαυ-
ρίσεως αύτού.

Α'. Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.

1.-Ή έρευνα τής λαογραφίας τών έκ Μικρός 'Ασίας καταγόμενων Ελλή-
νων, τών έγκατεστημένων εις τά περίχωρα τών 'Αθηνών εσυνεχίσθη καί κατά
τό έτος τοΰτο υπό τής ταξινόμου Μαρίας Λιουδάκη. Αύτη μεταβαίνουσα είς τούς
συνοικισμούς Ν. Κυδωνιών καί Φιλαδελφείας ήρεύνησε τήν λαογραφίαν τών έκ
Κυδωνιών προσφύγων, συλλέξασα παρ' αύτών ύλην 400 σελίδων, ήτις κατετέθη
εΐς τό 'Αρχείον ύπ' άριθ. χειρογράφου 1358' έπωφελουμένη δέ τής ένταύθα πα-
ρουσίας ύπερεβδομηκοντούτιδος γραίας, καταγόμενης έκ Σπάρτης καί άριστα γι-
νωσκούσης τά έθιμα τοΰ λαοΰ, συνέλεξε παρ' αύτής ύλην ετέρων 400 σελίδων,
ην κατέθηκεν ύπ' αριθ. 1372 είς τό 'Αρχείον.

2.-'Αλλαι άποστολαί τοΰ προσωπικού πρός συλλογήν λαογραφικής ύλης
έγένοντο αί εξής:

Ό Διευθυντής τοΰ 'Αρχείου μεταβάς είς Άγίαν 'Άνναν τής Εύβοιας κατά
τάς άπόκρεως παρηκολούθησε τά κατ αύτάς τελούμενα. Ή καταγραφείσα ύπ'
αύτοΰ ύλη, συγκειμένη έκ σελίδων 100, κατετέθη εΐς τό 'Αρχεΐον ύπ' άριθ. 1355.

Ή ταξινόμος Μαρία Λιουδάκη μεταβάσα τήν 26 Ιουλίου εΐς Κρήτην
έπί μηνιαία αποστολή καί έργασθεΐσα αήτόθι και κατά τόν μήνα τής κανονικής
οήτής αδείας συνέλεξεν ύλην λαογραφικήν 1000 σελίδων, ήτις απετέλεσε τρία χει-
ρόγραφα ύπ' αριθμούς 1379, 1380 καί 1381. Ήρευνήθη ή λαογραφία τών έν
Άρκαλοχωρίφ καί Ίεραπέτρςι έγκατεστημένων προσφύγων έκ Ρεΐσδερε τής Σμύρ-
νης καί ή Κρητική τών χωρίων Τζερμιάδων, 'Αγ. Γεωργίου, 'Αγ. Κωνσταντίνου,
καί Μέσα καί "Εξω ΙΙοτάμων τοϋ Λασηθίου, ώς καί ή τών χωρίων Λατσίδα,
Κουνόλι, Βρύσες καί Νεαπόλεως Μεραμβέλλου.

Ή γραφεύς Γεωργία Ταρσούλη, συνεχίζουσα τήν λαογραφικήν έρευναν
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τής νοτίου Μεσσηνίας, τήν άρξαμένην ύπ' αύτής κατά τό παρελθόν έτος, περι-
ήλθεν άπό 10 'Ιουλίου - 20 Αυγούστου τά ορεινά χωρία τών παλαιών δήμων Κο-
λωνίδων καί Μεθώνης (Καπλάνι, Ζιζάνι, Ύάμειαν, 'Ακριτοχώριον, Μεσοχώρι καί
Καινούριο χωριό) συλλέξασα ΰλην 560 σελίδων, ήτις κατετέθη ύπ' άριθ. 1378.

Τέλος μηνιαία άποστολή άνετέθη εις τον έκτακτον συντάκτην τοΰ Με-
σαιωνικού 'Αρχείου Νικόλαον Σβορώνον προς λαογραφικήν έξερεύνησιν τών κα-
τοίκων τών κουτσοβλαχικών χωρίων τής Πίνδου. Ό κ. Σβορώνος, γνώστης ών
τής κουτσοβλαχικής, μετέβη εις τά χωρία Πλικάτι καί Δέντσικον καί έπελήφθη
μετά ζέσεως τοΰ άνατεθέντος αυτώ σπουδαίου έργου. 'Ολίγας όμως ημέρας μετά
τήν άφιξιν αυτοΰ κληθείς εΐς τάς τάξεις τού στρατού ήναγκάσθη νά έπανέλθη
ε'ις 'Αθήνας. Τήν συλλεγείσαν ύπ' αύτοΰ ύλην έκ σελίδων 87 κατέθηκεν εΐς τό
Άρχείον ύπ'άριθ. 1376, εΐς ό παρεχώρησε και έτέραν αυτού συλλογήν, άφορώ-
σαν τούς Κουτσοβλάχους τοΰ Άσπροποτάμου. Περί ταύτης γίνεται λόγος εΐς τά
έκ δωρεών προελθόντα χειρόγραφα.

Ή διά τών αποστολών τούτων συγκομισθείσα ύλη άνέρχεται εΐς 2547 σε-
λίδας, άναφέρεται δέ εΐς πάντα σχεδόν τά κεφάλαια τής λαογραφικής έρεύνης. Άλ-
λαι τινές άποφασισθείσαι άποστολαί τοΰ προσωπικού έματαιώθησαν έ'νεκα άνε-
παρκείας τής σχετικής πιστώσεως.

3. - Ή συλλογή μύθων καί παραμυθιών, ή προκληθείσα διά τής ύπ'άριθ.
10287 έγκυλίου ιής Ακαδημίας, έσυνεχίσθη ανά τά σχολεία τοϋ Κράτους καί κατά
τούς πρώτους μήνας τοΰ ένεστώτος έτους. Ή άποσταλείσα ήμΐν εφέτος ύλη παρά
τών Διευθυντών τών σχολείων περιλαμβάνει 507 μύθους, 252 παραμύθια καί 29
ευτραπέλους διηγήσεις, 37 ασματα, 26 παραδόσεις και 37 αινίγματα. Ή ύλη
αύτη, συγκειμένη έκ σελίδων 1915, άπετέλεσε 45 χειρόγραφα καί κατεγράφη ύπ'
άριθ. 1315-1354 καί 1382- 1386.

4.-Ή Ακαδημία Αθηνών, έπιθυμοΰσα νά συμβάλΐ] εΐς τό έργον τής πε-
ρισυλλογής καί διασώσεως τών ψυχικών κειμηλίων τοΰ Ελληνικού λαού, προέβη
εΐς τήν προκήρυξιν τεσσάρων λαογραφικών βραβείων, εκάστου έκ 5000 δραχμών.
Εΐς τήν πρόσκλησιν τής Ακαδημίας άπεκρίθησαν άποστείλαντες τάς έργασίας
α^ών δώδεκα έν όλφ συλλογείς. Τινές τών έργασιών τούταιν ήσαν προϊόν μακρών
ειδικών έρευνών. Και τοΰ μέν βραβείου τοΰ προκηρυχθέντος διά τήν καλυτέραν
καί πλουσιωτέραν συλλογήν μνημείων τοϋ λόγου τοϋ λαοΰ έτυχον τά «Σκυριανά»
τής κυρίας Νίκης Πέρδικα, τοΰ δέ βραβείου τοΰ προταί)έντθς διά τήν καλυτέραν
μονογραφίαν, τήν σχετικήν προς τό παιδίον, έτυχεν ή έργασία τής δεσποινίδος Μα-
ρίας Λιουδάκη. Όμοίως έβραβεύθη ή πλουσία συλλογή τοΰ έκ Φλοητών τής
Καππαδοκίας καταγομένου κ. Θ. Άνθοπούλου. Έργασία άναφερομένη εΐς τάς κατά

επετηριγ του λαογραφικου αρχειου, α'. 11
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παράδοσιν πράξεις καί ενεργείας τού λαού υπεβλήθη μόνον μία, ή τού κ. Ξενο-
φώντος "Ακογλου, ήτις έκρίθη αξία επαίνου καί αμοιβής 3.000 δραχμών. 'Αλλ'
ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, επιθυμούσα ν' άμείψη τήν φιλότιμον προσπάθειαν καί
τών λοιπών συλλογέων, τών ύποβαλόντων άξιολόγους καί κατά πάντα χρησίμους
εργασίας, προέβη εις τήν άγοράν αύτών, διαθέσασα πρός τοϋτο εξ ιδίων αύτής
πόρων ετέρας 15 χιλιάδας δραχμών. Ούτω περιήλθον εις τό Άρχείον ημών καί
αί συλλογαι τών κ. κ. Σπ. Μουσελίμη, ΙΙύρρου Στάρα, Κ. Μπέντα, Σερ. Τσιτσά,
'Αριστοτέλους Ιίαπαδοπούλου καί Καλλισθένους Χουρμουζιάδου.

Διά τής ενεργείας ταύτης τής 'Ακαδημίας τό Λαογραφικόν Άρχείον έπλου-
τίσθη δι'άξιολόγου ύλης έκ σελίδων 3725, σχ. 4ου (χφ. 1361-1370).

5. - Σπουδαία έπίσης αποκτήματα διά τό Λαογραφικόν Άρχείον άπετέλε-
σαν κατά τό έτος τούτο τά κατάλοιπα δύο άοιδίμων φίλων τής Ελληνικής Λαο-
γραφίας, αγορασθέντα διά δαπάνης 16000 δραχμών. Ταύτα είναι : 10ν Συλλογή
έξακισχιλίων παροιμιών πιστώς καταγεγραμμένων έκ τού στόματος τοϋ λαού, γε-
νομένη κατά τά έτη 1870- 1876 υπό τοϋ σχολάρχου Αμοργού Έμμ. Ίωαννίδου
καί 20ν τά Τηνιακά τοΰ πολυκλαύστου καθηγητού Άδ. Αδαμαντίου, συγκείμενα
έκ 4443 σελίδων καί περιλαμβάνοντα 375 παραμύθια, 216 άσματα, 1562 δί-
στιχα, 52 αινίγματα, 24 παροιμίας καΐ πλουσιώτατον ναυτικόν ονοματολόγων
μετά είκοσι σχεδίων πλοίων κλπ. Ή συλλογή αύτη, γενομένη ύπ' αύτοΰ τοΰ
Αδαμαντίου κατά τά έτη 1895-1896, καί)' ά ύπηρέτει ώς σχολάρχης εν Τήνω,
θά καταλάβη άναμφιβόλως ϊδιάζουσαν θέσιν μεταξύ τών ομοίων συλλογών, έπειδή
προέρχεται παρ' άνδρός, όστις υπέρ πάντα άλλον έμελέτησε τούς τρόπους, καθ'
ους ό λαός μας έργάζεται εις τάς πνευματικός του λειτουργίας.

6.-Πρός τούτοις υπό φίλων τοΰ Λαογραφικοΰ Αρχείου έδωρήθησαν έτερα
δέκα χειρόγραφα έκ σελίδων 520, τά έξής:

1 (ύπ' αριθ. 1314) έκ σελ. 12 υπό Όλγας Γουσίου,

1 ( » » 1356) » » 66 » Χρυσ. Παπαμιχέλη
1 (» 1359) » » 6 » Βασ. Δεληγιάννη,
1 ( » » 1360) » » 3 » I. Μπακάλη,
2 ( » »1374,1375)» » 41 » Μ. Στρουμπούλη,
1 ( » » 1377) » » 164 » Ν. Σβορώνου,
1 ( » » 1405) » » 29 » Κ. Μπέντα,
1 ( » » 1406) » » 177 » Ν. Γαλάνη,
1 (» » 1408) » » 22 » Μ. Ίωαννίδου.
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Εις ταύτα πρέπει νά προστεθή εν χειρόγραφον, άποτελούμενον έκ τών κατα-
λοίπων τού μακαρίτου Μιχ. Δέφνερ, τό οποίον είχε μέν κατατεθή ύπ'αύτού τού
άειμνήστου ανδρός εις τό 'Αρχείον, άλλ'έμενε μέχρι τούδε άκατάγραφον, σύγκει-
ται δέ έκ σελ. 449 καί περιλαμβάνει γλωσσάρια διαφόρων τόπων τοϋ Πόντου,
γραμματικάς παρατηρήσεις καί σπουδαιοτάτην συλλογήν φυτών "Οφεως τοϋ Πόν-
του μετά τών ονομάτων αύτών, κατεγράφη δέ ύπ' άριθ. χειρογρ. 1407.

7. - Τέλος εισήχθησαν εις τό Άρχείον, άποδελτιωθείσης τής περιεχομένης
έν αήτοίς ύλης, δύο χειρόγραφα τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού έκ σελίδων 113, κατα-
γραφέντα ύπ' άριθ. 1371 καί 1373.

Όθεν κατά τό έτος τούτο είσήλθον ε'ις τό Άρχείον

έξ άποστολών τοϋ προσιυπικοϋ χειρόγραφα 8 έκ σελίδων 2547

έκ βραβείων τής Ακαδημίας » 4 » » 1896

έξ άγοράς » 25 » » 7270
έκ μαθητικών συλλογών (έγκύκλ.

Ακαδημίας 10287 (31/1/36) » 45 » » 1915

έκ δωρεών » 11 » » 969

εξ άποδελτιωθέντων χφ. τοϋ I. Λεξ. » 2 » » 113

95 14710

Τά χειρόγραφα ταύτα είναι μέν εις άριθμόν τά ήμίση σχεδόν τών πέρυσιν
είσελθόντων εις τό Άρχείον χειρογράφων, άλλ' ε'ις ποσόν σελίδων ύπολείπον-
ται εκείνων μόνον κατά έπτακοσίας περίπου. "Αν μάλιστα έξαιρέσωμεν τούς μύ-
θους καί τά παραμύθια, τά οποία πέρυσιν είσήλθον κατά χιλιάδας είς τό Άρ-
χείον ενεκα τών μαθητικών συλλογών (χειρόγραφα 139), ή συλλογή τού λήγον-
τος έτους, όσον άφορα τήν λοιπήν άδημοσίευτον ύλην, είναι πλουσιωτέρα. Διά
ν' αναφέρω δε μόνον τά στοιχεία έκείνα τής λαογραφικής έρεύνης, άτινα υπό-
κεινται είς άρίθμησιν, εισήχθησαν κατά τό έτος τούτο είς τό Λαογραφικόν Άρ-
χείον άσματα 2637, δίστιχα 3855, παροιμίαι 10094, αινίγματα 916, μύθοι περί
ζώων 466, παραμύθια 759, ευτράπελοι διηγήσεις 63, παραδόσεις 273, έπωδαί
120 κλπ.

Β'. Άποδελτίωσις καί ταξινόμησις λαογραφικού ΰλικοΰ.

Ή άποδελτίωσις άδημοσιεύτου ύλικοϋ κατά τό έτος τούτο περιωρίσθη κυ-
ρίως εις τάς έξ άποστολών τοϋ προσωπικού προελθούσας συλλογάς, έπειδή ή κα-
θαρογράφηση και ταξινόμησις τής ύλης αύτών έκρίθη μάλλον έπείγουσα. Άπε-
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δελτιώθησαν 12 χειρόγραφα τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου καί 2 τοϋ 'Ιστορικού
Λεξικού, συγκείμενα έν όλφ έκ σελίδων 4653, ως έξης :

'Υπό τής έπικούρου ταξινόμου Μαρίας Λιουδάκη άπεδελτιώθησαν 7 χειρό-
γραφα εκ σελίδων 2213, ά'παντα σχεδόν κατατεθέντα ύπ' αυτής τής ιδίας, τά
ύπ'άριθ. 1161 Γ' καί Δ', 1162 Α', Β', Γ'. 1358, 1372, 1373, 1379, 1380
Α' καί Β'' υπό τοΰ Δ. Λουκάτου, εργασθέντος λόγω στρατεύσεως έπί έξάμηνον,
άπεδελτιώθησαν 4 χειρόγραφα έκ σελίδων 1294, προερχόμενα εξ άποστολών
τοΰ Διευθυντού, τά ύπ' άριθ. 1160 Β', Γ', Δ' καί Ε', 1163, 1164, 1104 Α', Β'
καί Γ'' υπό τής ταξινόμου Μαρίας Ίωαννίδου άπεδελτιώθη τό ύπ' άρ. 1153
Α' καί Β'χειρόγραφον, περιέχον ύλην εκ 312 σελίδων, συλλεγείσαν ύπ'αυτής τής
ιδίας καί τέλος υπό τής γραφέως Γεωργίας Ταρσούλη άπεδελτιώθησαν 3 χει-
ρόγραφα έκ σελ. 834, τά ύπ' άριθ. 1159 Α', Β', Γ' καί Τ' καί 1378 Α', προ-
ερχόμενα έξ άποστολής τής ιδίας, καί τό ύπ' άριθ. 1371.

Εις τήν άντιβολήν καί τελικήν κατάταξιν τοϋ άποδελτιωθέντος ύλικοΰ ε'ιρ-
γάσθησαν ή ταξινόμος Μαρία Ίωαννίδου καί ό Διευθυντής.

Ιδιαιτέρα φροντίς ελήφθη κατά τό έτος τούτο διά τήν άποδελτίωσιν λαο-
γραφικής ύλης, περιεχομένης εις διάφορα έντυπα. Καί υπό μέν τής Γ. Ταρσούλη
έσταχυολογήθησαν ειδήσεις έκ τών 'Απομνημονευμάτων τοϋ Φωτάκου και τοΰ
βιβλίου «Σπασμένες κολώνες» τοΰ Γκράβαλη, δι' έκτακτου δέ δαπάνης 6000
δραχμών άπεδελτιώθησαν δι' έπικολλήσεως τοϋ κειμένου έπί αναλόγων δελτίων
υπό τής φοιτήτριας Ουρανίας Φαράκου 34 τόμοι, περιέχοντες λαογραφικήν ύλην,
οί εξής: Λαογραφίας τόμ. Α' καί Β', Λελέκου Έπιδόρπιον, Παπαζαφειροπούλου
Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και έθίμων, Μαυρή Κασσιακή λύρα, Μιχαηλί-
δου-Νουάρου Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. Α' καί Β', Λάσκαρη ή Λάστα
καί τά μνημεία της, Ό γέρων Κολοκοτρώνης, Θρακικά, τόμ. Α' καί Β', 'Αρχείον
Θρακικού Θησαυρού τόμ. Γ', Δ' καί Ε', Β. Πετρούνια Μανιάτικα μοιρολόγια,
'Άγιδος Θέρου Δημοτικά τραγούδια, Μερλιέ Τραγούδια τής Ρούμελης, 50 Δη-
μώδη ςίσματα Πελοποννήσου καί Κρήτης, Baud - Bovy Τραγούδια τών Δωδεκα-
νήσων, Κρητικά τόμ. Α', Κρητικαί Μελέται τόμ. Α', Νεοελληνικόν 'Αρχείον τόμ.
Α', Ποντιακά Φύλλα τόμ. Α' καί Β', 'Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών τόμ. Α',
Γνευτοΰ Τραγούδια δημοτικά τής Ρόδου, Βρόντη Τής Ρόδου παραδόσεις καί
τραγούδια, Πασαγιάνη Μανιάτικα Μοιρολόγια, Χαλιορή Ύδραίϊκα λαογραφικά,
Στεφάνου Έρωτικαί παροιμίαι, Πέρδικα Σκυριανά, Άκογλου Λαογραφικά Κο-
τυώρων, Τζιάτζιου Τραγούδια Σαρακατσαναίων, 'Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. Α'
και Ζευγώλη τό λαϊκό τραγούδι στήν Άπείραθο Νάξου.

Ύπολογιζομένων καί τών καταταχθέντων φσμάτων, τών περιεχομένων εΐς
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βιβλία τινά (Σάββα Ίωαννίδου, Ιστορία καί Στατιστική Γραπεζοΰντος, Θρακικά
τόμ. Θ', Γ καί ΙΑ', Άρχείον Πόντου τόμ. Α' και Β'), ή άποδελτιωθείσα καί
ταξινομηθείσα κατά το τρέχον έτος εκ χειρογράφων καί έντύιτων ύλη περιλαμ-
βάνει άσματα 5218, δίστιχα 1732, παροιμίας 6300, αινίγματα 725, καθαρο-
γλωσσήματα 81, παραμύθια 386, έπιρδάς 314, παραδόσεις 493, παιδιάς 270,
εύχάς και κατάρας 325 καί μέγα πλήθος τοπωνυμίων καί άλλων ονομάτων, ως
καί ποικίλων ειδήσεων, άναφερομένων είς τάς κατά παράδοσιν πράξεις καί ενερ-
γείας τοΰ ελληνικού λάου.

Όσον άφορα τήν επιστημονικήν κατάταξιν καί έπεξεργασίαν τής άποθη-
σαυρισθείσης έν τω Άρχείω υλης εγένετο ή εξής εργασία: Ή ταξινόμος Μαρία
Ιωαννίδου κατέταξε 1347 $σματα καί επεξειργάσθη τά τραγούδια τοΰ Χάρου,
καί^ορίσασα τούς τύπους αυτών. Ό ταξινόμος Δ. Λουκάτος κατέταξε 2036 πα-
ροιμίας, ό δέ Διευθυντής τοΰ Αρχείου κατέταξε τήν ΰλην, τήν άναφερομένην
εις τήν γέννησιν, τήν λοχείαν, τάς φροντίδας περί τών νεογνών, τήν βάπτισιν,
τήν άνατροφήν καί τάς παιδιάς, συντάξας καί διεξοδικά περί αυτών ερωτηματο-
λόγια, καί έπεξειργάσθη τάς παραλλαγάς τών ασμάτων τής άναγνωρίσεως αδελ-
φών, κατόπιν αιτήσεως τοΰ Deutsches Volksliedarchiv, άπησχολήθη δέ καί είς
τον έλεγχον τής μεταφραστικής έργασίας τής Κα; Hedwig Liideke.

Γ'. Έπετηρίς καί Εθνική Μουσική Συλλογή.

Μετά χαράς σημειούμεν κατά τό έτος τούτο δύο σημαντικά γεγονότα, τήν
ϊδρυσιν Έπετηρίδος τού Λαογραφικού Αρχείου καί τήν άναδιοργάνωσιν τής
Εθνικής Μουσικής Συλλογής.

Ή ΐδρυσις τής Έπετηρίδος, τής οποία; τήν άνάγκην ύπεδείξαμεν άμα τή
άναλήψει τών καθηκόντων ημών ('Υπόμνημα περί οργανώσεως τών έργασιών
τοΰ Λαογραφικοΰ Αρχείου τής 29ι? 'Οκτωβρίου 1936) άπεφασίσθη ύπό τής
Ακαδημίας Αθηνών προς διευκόλυνσιν τής έρεύνης καί τής λύσεως τών ζητη-
μάτων, τών προκυπτόντων κατά τήν έπεξεργασίαν τής άποθησαυρισθείσης έν
τφ Άρχείω υλης. Ή δέ Εθνική Μουσική Συλλογή, ήτις ϊδρύθη μέν διά τοϋ
Νόμου 432 τοΰ 1914 «προς διάσωσιν καί περισυλλογήν τών ασμάτων, τών χο-
ρών καί τών μουσικών οργάνων τού έλληνικοϋ λαοΰ», διά τοΰ Διατάγματος δέ
τής 14 Μαρτίου 1927 συνεχωνεύθη είς τό Λαογραφικόν Άρχείον, ηύτύχησε τελευ-
ταίως ν' άποκτήση τό άπαιτούμενον διά τάς φωνοληψίας μηχάνημα, διά τοΰ
διορισμού δέ μουσικού εϊδικοΰ διά τήν χρήσιν αύτοΰ και τήν καταγραφήν τών
δημωδών μελωδιών θά δυνηθή κατά τό προσεχές έτος νά έπιληφθή τοΰ έργου
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αύτής. 'Εννοείται δ' ότι ό εφοδιασμός τής 'Εθνικής Μουσικής Συλλογής πρέπει
νά συμπληρωθή διά τής προμηθείας μικρού κινηματογραφικού μηχανήματος
πρός λήψιν καί καταγραφήν τών λαϊκών χορών καί ότι διά τήν άπρόσκοπτον λει-
τουργίαν τοϋ ιδρύματος τούτου καί τήν ένέργειαν τών άπαραιτήτων άποστολών
είναι ανάγκη, όπως τό άπό τοϋ 1914 διατιθέμενον κατ' έτος έν τίο προύπολογι-
σμώ τοϋ Υπουργείου τών Θρησκευμάτων καί τής 'Εθνικής Παιδείας διά τήν
Έθνικήν Μουσικήν Συλλογήν ποσόν αύξηθή άπό 5 εις 50 τουλάχιστον χιλιάδας
δραχμών.

Δ'. Χρησιμοποίησις συλλογών.

Τάς συλλογάς τοΰ 'Αρχείου κατά τό έτος τοϋτο έχρησιμοποίησαν είς τάς
μελετάς awiov οι καθηγηταί Ί. 'Αποστολάκης καί Φαίδων Κουκουλες, αί κυ-
ρίαι Η. Liideke καί Κατερίνα Κακούρη καί οί κύριοι Σπ. ΓΙαπάς, Δημ. Μπό-
γρης, Ίω. Παπακυριακόπουλος, Κ. Κωνσταντόπουλος, Θάνος Βαγενάς, Δημ.
Παναγιωτακόπουλος κ. ά.

Ε'. Βιβλιοθήκη.

Βιβλία καί φυλλάδια εισήχθησαν εις τήν Βιβλιοθήκην τοΰ 'Αρχείου έν όλω
134 (απέναντι τών 80 τοϋ παρελθόντος έτους), άτινα κατεγράφησαν εις τό βι-
βλίον εισαγωγής υπ' άριθ. 1345- 1478. Έκ τούτων 51 μέν προέρχονται έξ
άγοράς, 83 δέ εκ δωρεών τών έξής: 'Ακαδημία 'Αθηνών 15, Deutsches Volks-
liedarchiv 2, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία 2, Θρακικόν Κέντρον 'Αθηνών
3, Εταιρεία Επτανησιακών μελετών 2, Εταιρεία Κρητικών Σπουδών 1, Εται-
ρεία Κυκλαδικού Πολιτισμού 1, Οικογένεια Νικ. Πολίτου 2, Γ. Οικονόμου 1,
S. Baud - Bovy 1, Γιάννης Βλαχογιάννης 1, 'Αχ. Τζάρτζανος I, Θ. Βαγενάς 3,
Γ. Μέγας 5, 'Α. Γούσιος 1, 'Αν. Γούναρης 1, Μαρία Ίωαννίδου 1, Π. Κα-
λονάρος 1, Ί. Κολλάρος καί Σία 4, Μαρία Λιουδάκη 1, Ειρήνη Παπαδάκη 1,
ΓΙολ. ΙΙαπαχριστοδούλου 1, Δ. Τσίριμπας 1, Α. Schrader 1, Κυπριακά Γράμ-
ματα 1, I. Μαθιουδάκης 1, Γ. Δαφέρμος 1, ή Βιβλιοθήκη τής Βουλής 1 κ. ά.

Ώς γίνεται καί έκ τοΰ συνημμένου πίνακος φανερόν, τό έργον τής περι-
συλλογής καί διασώσεως τών μνημείων τοϋ βίου καί τής γλώσσης τοϋ ελληνι-
κού λαού κατά τά τρία τελευταία έτη προήχθη ίκανώς. Δυστυχώς τό αύτό δέν
δύναται νά λεχθή καί περί τής άποδελτιώσεως καί ταξινομήσεως τής συγκομισθεί-
σης ύλης, επειδή τό υπάρχον προσωπικόν δέν έπαρκεί διά τήν επεξεργασίαν oU6'
α^ής τής συλλεγομένης υπ'αυτοΰ ύλης. "Αν μάλιστα λάβη τις ύπ' όψιν, ότι κατ"
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έτος άποδελτιούνται 14-20 χειρόγραφα, τά δ'υπάρχοντα έν τώ Άρχείφ και τφ
Ίστορικφ Λεξικώ άνεπεξέργαστα χειρόγραφα άνέρχονται ήδη εις 891 καί ότι ό
άριθμός ούτος άπό έτους εις έτος αύξάνει, δύναται νά φαντασθή πόσα έτη θ'
άπαιτηθώσιν, ΐνα γίνωμεν απλώς κύριοι τού συσσωρευθέντος υλικού. Και διε-
τέθη μέν έν τφ προϋπολογισμφ τοϋ επομένου έτους ποσόν τι διά τήν άντιγρα-
φήν καί άποδελτίωσιν υλικού, άλλ'ας έπιτραπή νά νομίζωμεν, ότι μόνον διά τής
αυξήσεως τοϋ μονίμου προσωπικού τοϋ 'Αρχείου θά δυνηβώμεν νά καταρτίσω-
μεν τά πολλαπλά ευρετήρια καί τούς καταλόγους, οΐτινες είναι άπαραίτητοι διά
τήν παρασκευήν εκδόσειος τών συλλογών, πληρούσης τάς αξιώσεις τής 'Επι-
στήμης.

Τό ί)ερμόν ένδιαφέρον, τό όποιον ή Σύγκλητος τής 'Ακαδημίας κατά τά
τελευταία έτη επέδειξε διά τήν άνάπτυξιν τών έργασιών τοϋ Λαογραφικού 'Αρ-
χείου, καί γενικώς ή στοργή, μέ τήν οποίαν ή 'Ακαδημία περιβάλλει τά έπιστη-
μονικά αύτής ιδρύματα, είναι άρκετόν έχέγγυον, ότι εις προσεχές μέλλον θά
παρασχεθώσι καί εις τό Λαογραφικόν Άρχείον τά μέσα έκείνα, άτινα άπό μακρού
έχορηγήθησαν καί είς τό Ιστορικόν Λεξικόν, ΐνα δυνηθή καί τό Λαογραφικόν
Άρχείον νά φέρη εις πέρας τό έθνικόν έργον, δι'ό ίδρύθη.

Έν 'Αθήναις τή 2<ί Δεκεμβρίου 1939.

Ό Διευθυντής τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου
Γ. Α. ΜΕΓΑΣ


