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Α Κατά τό ετος 1943

Κατά τό έτος τούτο τό προσωπικόν τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου ηυξήθη δια
τής αποσπάσεως εις αυτό τοΰ καθηγητού τοΰ έν Παλ. Φαλήρω γυμνασίου Δ.
Πετροπούλου, όστις άνέλαβεν ύπηρεσίαν παρ' ήμϊν τήν 21 'Οκτωβρίου. Ευτυχώς
καί ό τακτικός συντάκτης Γ. Πολίτης έπανέλαβε τήν 25 'Απριλίου τήν εργασίαν
αυτού. Πλήν τών άνωτέρω είργάσθησαν έν τφ Άρχείω οί έκ προηγουμένων ετών
άπεσπασμένοι καθηγηταί Μ. Ίωαννίδόυ καί Δ. Λουκάτος, ώς καί ή γραφεύς Γ.
Ταρσούλη.

Δυστυχώς αί έκ τού συνεχιζομένου πολέμου προκύψασαι δυσχέρειαι δεν επέ-
τρεψαν, όπως έπαναληφθή κατά τό λήξαν έτος ή κανονική λειτουργία τής υπηρε-
σίας τοΰ 'Αρχείου καί συνεχισθούν αί προσπάθειαι πρός πλουτισμόν τών συλλογών
αύτού. Έκ τούτου δέν κατέστη δυνατόν νά διανεμηθη είς τό προσωπικόν τών σχο-
λείων τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως τό α' τεύχος τών ερωτηματολογίων τοΰ 'Αρχείου,
τό δέ β ' τεύχος, τό άναφερόμενον εις τήν λαϊκήν λατρείαν, παραμένει άκόμη άνέκ-
δοτον. Πρός τούτοις ουδείς τών λαογραφικών διαγωνισμών τής 'Ακαδημίας, διά
τών οποίων τόσον πλουσίαν ύλην τό 'Αρχεϊον ήμών συνεκόμισε κατά τά προηγού-
μενα έτη, προεκηρύχθη, άποστολή δέ έγένετο μόνον μία, τής συντακτρίας Μ. Ίωαν-
νίδόυ εις Άγίαν 'Άνναν τής Ευβοίας, έξης συνεκομίσθη ύλη λαογραφική έκ 1150
σελίδων. "Οθεν, ύπολογιζομένης καί τής έκ δωρεών καί άποδελτιώσεως χειρογράφων
τοΰ Ιστορικού Λεξικού προερχομένης ύλης, είσήλθον είς τό Λαογραφικόν 'Αρχεϊον
κατά τό λήξαν έτος έν όλφ 22 χειρόγραφα έκ σελίδων 2031 (έναντι 4 χειρογράφων
έκ σελίδων 363 τοΰ προηγουμένου έτους). Έκ τούτων προέρχονται

2 (άριθ. 1479 καί 1480) έκ σελ. 1150 έξ άποστολής κ. Μαρίας Ίωαννίδόυ,
'' 3 (άριθ. 1481, 1482 καί 1484) έκ σελίδων 116 έκ δωρεάς δ. Γ. Ταρσούλη,
1 (άριθ. 1483) σελ. 32 (σχ. 4ου^ έκ δωρεάς κ. Γ. Τσούρα,
1 (άριθ. 1485) έκ σελ. 60 έκ δωρεάς κ. Π. Τζουμελέα,
4 (άριθ. 1490 Α. Β. Γ, 1491, 1499, 1500) έκ σελ. 272 έκ δωρεάς Γ. Μέγα,
4 (1495 -1498) έκ σελ. 143 έκ δωρεάς οικογενείας Ν. Γ. Πολίτου,
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7 (αριθ. 1486-9 και 1492-4) άντεγράφησαν έν όλφ ή έν μέρει έκ χειρο-
γράφων τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού.

'Εξαιρουμένων τών έκ δωρεάς τής οικογενείας Ν. Γ. Πολίτου προερχομένων ·
χειρογράφων, τών οποίων ή ΰλη έχει προ πολλού δημοσιευθή, τά λοιπά χειρό-
γραφα περιέχουν 26 άσματα, 308 δίστιχα, 357 παροιμίας, 34 παραμύθια, 18 παρα-
δόσεις, 31 αινίγματα, 15 παιδιάς, 61 εΰχάς, 229 τοπωνύμια, 155 παρωνύμια, ώς
καί ποικίλην άλλην ΰλην, άναφερομένην εις τάς κατά παράδοσιν πράξεις καί ενερ-
γείας τοΰ λαοΰ.

Αί έργασίαι τοΰ 'Αρχείου καί κατά το λήξαν έ'τος περιεστράφησαν είς τήν
άποδελτίωσιν λαογραφικής ύλης εξ άνεκδότων καί έκδεδομένων συλλογών καί εις
τήν συστηματικήν κατάταξιν τής αποθησαυρισμένης έν τώ 'Αρχείο) ΰλης.

Άπεδελτιώθησαν 16 χειρόγραφα συγκείμενα έκ 1022 σελίδων (έναντι 8 χειρο-
γράφων έκ σελ. 892 τοΰ παρελθόντος έ'τους) ήτοι εν χειρόγραφον (ύπ' άριθ. 1357
Β') εξ 151 σελ. υπό Δ. Λουκάτου, 5 (ύπ' άρ. 1357 Γ'. Δ'. Ε, 1490 Β' καί 1491)
έκ σελ. 470 υπό Δ. Πετροπούλου, 10 (ύπ' άριθ. 1464, 1473,1381, 1486-8, 1492-4)
έκ σελ. 400 υπό Γ. Ταρσούλη. Πρός τούτοις έσταχυολογήθη ΰλη λαογραφική έκ
τών εξής εντύπων έκ μεν τοΰ βιβλίου τοΰ Γ. Βλαχογιάννη Κλέφτες τοΰ Μοριά υπό
Γ. Πολίτου, έκ δέ τοΰ Ημερολογίου Όρίζοντες Β' 339-349, έκ τής Ν. Εστίας
τ. 373 υπό Δ. Λουκάτου, έκ δέ τοϋ Μακεδ. 'Ημερολογίου 1939 καί Σταυροπούλου,
Ιστορία Ζυγοβιστίου υπό Γ. Ταρσούλη. Διά της έργασίας ταύτης άπεδελτιώθησαν
ςίσματα 100, δίστιχα 44, παροιμίαι 3550, παιδιαί 13, ευχαί 23, παρωνύμια 125, τοπω-
νύμια 321, ώς καί ποικίλη άλλη ΰλη, άναφερομένη εις τά ήθη καί έθιμα καί τάς
δοξασίας τοΰ Έλληνικοϋ λαοΰ, ήτις καί έταξινομήθη εις τάς συλλογάς τοΰ 'Αρχείου.

"Οσον άφορα τήχ^συστηματικήν κατάταξιν τής ΰλης έγένετο ή εξής εργασία:
Ό συντάκτης Γ. Πολίτης κατέταξε 161 άσματα, ήσχολήθη δέ καί εΐς τήν άνακατά-
ταξιν ένίων ασμάτων καί εΐς τήν συμπλήρωσιν τοΰ ευρετηρίου αυτών ή συντά-
κτρια Μαρία Ίωαννίδου κατέταξε 450 ασματα- ό συντάκτης Δ. Λουκάτος κατέγινε
εΐς τόν έλεγχον τής γενομένης μέχρι τοϋδε κατατάξεως τών παροιμιών τοΰ 'Αρχείου
έν συγκρίσει πρός τήν όμοίαν εργασίαν τοΰ άειμνήστου Ν. Γ. Πολίτου, προχωρήσάς
άπό τοΰ λήμματος ελιά μέχρι τοΰ λ. κογιονάρω, άνακατατάξας συγχρόνως 1574
παροιμίας εσφαλμένως πρότερον καταταχθείσας, πρός δέ κατέταξε 3000 παροιμίας
νεωστί άποδελτιωθείσας. Τέλος ό Διευθυντής τοΰ 'Αρχείου συμπληρώσας τήν συν-
ταξιν τοΰ περί λαϊκής λατρείας ερωτηματολογίου κατέταξε τήν συλλογήν αινιγμάτων
τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου κατά τό σύστημα, τό έφαρμοσθέν υπό Ν. Γ. Πολίτου,
ήρεύνησε τήν παράδοσιν τών άκριτικών ασμάτων πρός σύνταξιν εγκυκλίου διά τήν
άναζήτησιν και καταγραφήν παραλλαγών εκείνων έκ τών ακριτικών φτμάτων, τών
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οποίων ή παράδοσις παρουσιάζει ελλείψεις η χάσματα, καί εσυνέχισε τήν συνταξιν
τοϋ καταλόγου τών έλλην. μύθων καί παραμυθιών κατά το σύστημα Aarne-
Thompson.

Χρήσιν τών συλλογών τοϋ 'Αρχείου έκαμαν είς τάς μελετάς των ό κ. I. 'Απο-
στολάκης καί ή κυρία Κ. Κακούρη.

Είς τήν βιβλιοθηκην τοΰ 'Αρχείου εισήχθησαν κατά τό ετος τοΰτο 5 βιβλία

ζ

καταγραφέντα ύπ' άριθ. 1591-1595, άπαντα έκ δωρεών (1 τής Μπαγκείου 'Επι-
τροπής, 2 τοΰ Θφακικοΰ Κέντρου, 1 τής Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, 1 τοΰ
κ. Μιχ. Στεφανίδου).

Έλπίζοντες ότι διά τής εφαρμογής τοΰ άρτι δημοσιευθέντος Όργανισμοΰ τοΰ
Λαογραφικού 'Αρχείου θέλει ένισχυθή τό μόνιμον αύτοΰ προσωπικόν καί ότι οϊ
όροι τής διαβιώσεως καί τής εργασίας θέλουν προσεχώς βελτιωθή δι' άπαν τό
έθνος καί δι' ήμάς, προσβλέπομεν τό νέον έτος μέ άγαθάς τάς ελπίδας.

Έν 'Αθήναις τη 22 'Ιανουαρίου 1944

Ό Διευθυντής
Γ. Α· ΜΕΓΑΣ

Β'. Κατά το ετος 1944.

Κατά τό ιστορικόν τοΰτο διά τό έθνος ημών έτος, καθ' ο ή Ελευθερία επα-
νήλθε μέν ε'ις τήν πατρίδα μας, άλλ' έκινδύνευσε ν' άμαυρωθη έκ τοΰ εμφυλίου
πολέμου, αί δυσχέρειαι, αϊ ΰφιστάμεναι καί κατά τά προηγούμενα έτη, έξηκολού-
θησαν νά επηρεάζουν τήν κανονικήν διεξαγωγήν τής υπηρεσίας τοΰ Λαογρα-
φικού, ώς καί τών λοιπών 'Αρχείων τής 'Ακαδημίας.

Σημασίαν διά τήν μελλοντικήν άνάπτυξιν τών εργασιών τοΰ 'Αρχείου έχει
ή κατά τό έτος τούτο έπιτευχθεΐσα μονιμοποίησις τών μέχρι τούδε άπεσπασμένων
είς αυτό καθηγητών Μαρίας Ίωαννίδόυ καί Δημ. Λουκάτου, ώς καί "ό διορισμός
εΐς αυτό τοΰ εις τό Μεσαιωνικόν 'Αρχεϊον τής 'Ακαδημίας άπεσπασμένου καθη-
γητού Γεωργ. Σπυριδάκη. Ουτω ή άποκτηθεΐσα έκ τής μακράς εν τφ Λαογραφικφ
Άρχείω εργασίας πείρα υπό τών τέως ώς έπικούρων τα'ξινόμων υπηρετούντων έν
αύτφ λειτουργών τής Εκπαιδεύσεως έξησφαλίσθη εϊς ό'φελος τοΰ ημετέρου 'Αρχείου.

Πλήν τών εΐρημένων συντακτών εΐργάσθησαν κατά τό διαρρεύσαν έτος εν τφ
Άρχείφ δ επίκουρος συντάκτης Δημ. Πετρόπουλος καί ή γραφεύς Γ. Ταρσούλη,
προαχθεϊσα εΐς τόν βαθμόν άκολούθου. Δυστυχώς έκ τής ελλείψεως συγκοινωνίας
καί άλλων δυσχερειών δεν κατέστη δυνατόν εΐς δύο έκ τών άπεσπασμένων εις τό
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'Αρχείον λειτουργών τής Εκπαιδεύσεως, τήν Μαρίαν Λιουδάκη, διδασκάλισσαν εν
Ίεραπέτρα Κρήτης καί τόν Μ. Καλιντέρην, καθηγητήν έν Κοζάνη, νά προσέλθουν
καί αναλάβουν ύπηρεσίαν παρ' ήμΐν.

Πρός τούτοις κατά τό έ'τος τοΰτο συνετάχθη έσωτερικός Κανονισμός τών
εργασιών τοΰ 'Αρχείου επί τή βάσει τοΰ καθιερωθέντος εν αυτω άπό μακρού
συστήματος εργασιών, όστις καί ενεκρίθη υπό τής Συγκλήτου ,τής 'Ακαδημίας,
εκδιδόμενος δέ θ' άποτελέση βάσιν σταθεράν καί γνώμονα άσφαλ^ή είς τό μέλλον.

Αί έργασίαι τοΰ Λαογραφικού 'Αργείου κατά τό έ'τος τούτο περιωρίσθησαν
εϊς άποδελτίωσιν λαογραφικής ύλης έκ χειρογράφων καί εντύπων καί εις ταξινό-
μησιν τής άποθησαυρισθείσης έν αύτφ ύλης. Έκ τούτου ό πλουτισμός τοΰ 'Αρχείου
διά νέων λαογραφικών συλλογών υστέρησε πολύ, είσελθόντων εις τό Άρχεΐον
μόνον 12 χειρογράφων έκ σελ. 2354 (έναντι 22 χειρογρ. έκ σελ. 2031 τοΰ παρελ-
θόντθ£ έ'τους). Έκ τούτων δύο μέν προέρχονται έκ δωρεών, τό υπ' αρ. 1503 (σελ.
1) κατατεθέν υπό τοΰ κ. Σπ. Δοντά καί τό ύπ' άρ. 1508 (σελ. 174) υπό τής
κ. Μαγδαληνής Τσάκωνα, τά δέ λοιπά δέκα (ύπ' άρ. 1501, 1502, 1504-1507, 1509-
1512) προέρχονται έκ σταχυολογίας λαογραφικών ειδήσεων έκ χειρογράφων τοΰ
'Ιστορικού Λεξικού. ΤΙ περιεχομένη εις ταύτα λαογραφική ύλη είναι άσματα 109,
δίστιχα 28, παροιμίαι 515. παραδόσεις 4, παραμύθια 4, αινίγματα 2, εύχαί καί
άραί 42, παρωνύμια 12, τοπωνύμια 58, ύβρεις 7 και ποικίλαι ειδήσεις, άναφερό-
μεναι είς τήν γλώσσαν καί τόν βίον τοΰ λαού.

Εις τήν άποδελτίωσιν τής ύλης ήσχολήθησαν οί συντάκται Γ. Σπυριδάκης καί
Δ. Πετρόπουλος καί ή ακόλουθος Γ. Ταρσούλη. 'Απεδελτιώθησαν δέ έν όλφ 38
χρφ. έκ 3846 σελίδων (έναντι 16 χρφ. έκ 1022 σελίδων τού παρελθόντος έ'τους)
ήτοι 8 μέν (τά ύπ' αρ. 37, 46, 95, 192, 249, 375, 1499 καί 1500) έκ σελίδων
301 υπό Γ. Σπυριδάκη, 17 δέ, (τά ύπ' άρ. 1084, 1091Α καί Β' 1115, 1118, 1357Ε
καί Ç' 1430, 1435, 1437, 1474, 1478, 1483, 1490Α'. Β'. Γ', καί 1508) έκ σελ.
1166 υπό Δ. Πετροπούλου, 13 δέ, (τά ύπ' άριθ. 1120, 1445, 1489 1501, 1502,
1504, 1505-7, 1509-1512), έκ σελ. 2379 ύπό Γ. Ταρσούλη. Προς τούτοις έστα-
χυολογήθη λαογραφική ύλη έκ τών εξής εντύπων : Μελανοφρύδου, Ή έν Πόντιο ελλ.
γλώσσα καί Ί. Λαμπρίδου, Ζαγοριακά ύπό Δ. Πετροπούλου, Ν. Δημητρακοπούλου
Νομικαί ενασχολήσεις τ. Β' σ. 79-138 ύπό Δ. Δουκάτου, Μακεδονικόν Ήμερολό-
γιον 1938 καί 1940 καί L. Heuzey, Excursion dans la Thessalie turque
ύπό Γ. Ταρσούλη, τής άποδελτιώσεως αύτών προπαρασκευασθείσης ύπό τοΰ Διευ-
θυντού τοΰ 'Αρχείου.

Διά τής έργασίας ταύτης απεδελτιώθησαν 783 άσματα, 88 δίστιχα, 3944 παροι-
μίαι, 53 παραμύθια, 10 μύθοι, 35 παραδόσεις, 36 αινίγματα, 13 επφδαί, 66 εύχαί,
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60 παρωνύμια, 100 τοπωνύμια, καί ποικίλη άλλη λαογραφική ΰλη, αναφερομένη
είς τά ήθη καί έ'θιμα καί τάς δοξασίας τοΰ ελληνικού λαοΰ.

Έν σχέσει πρός τήν συστηματικήν κατάταξιν τής άποθησαυρισθείσης έν τφ
Άρχείφ ΰλης έγένετο ή εξής εργασία :

Είς τήν κατάταξιν των δημοτικών ασμάτων ήσχολήθησαν οί συντάκται Μαρία
Ίωαννίδου καί Γεώργιος Πολίτης, καί ή μεν πρώτη, έργασθεΐσα έπί πεντάμηνον
μόνον, κατέταξε 596 άσματα, ό δέ δεύτερος 977, άσχοληθείς συγχρόνως καί εΐς τόν
καταρτισμόν ευρετηρίου τών κλέφτικων καί τών ερωτικών ασμάτων. Ό συντάκτης
Δ. Λουκάτος έξηκολούθησε τόν έ'λεγχον τής γενομένης μέχρι τούδε κατατάξεως τών
παροιμιών τοΰ 'Αρχείου εν συγκρίσει πρός τήν ομοίαν Ιργασίαν τοΰ αειμνήστου
Ν. Γ. Πολίτου, προχωρήσας άπό τοΰ λήμματος κούρος μέχρι τοΰ λήμματος μονζονρι
καί άνακατατάξας 1576 παροιμίας εσφαλμένως καταταχθείσας. Τέλος ό Διευθυντής
τοΰ 'Αρχείου <|σχολήθη εΐς τήν συστηματικήν κατάταξιν τής ΰλης, τής άναφερομένης
εις τήν μαγείαν, τάς μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνήθειας καί τήν μαντικήν, και
καί εΐς τήν σύνταξιν ερωτηματολογίων, σχετικών μέ τάς δοξασίας καί τάς συνήθειας
ταύτας.

Χρήσιν τών συλλογών τοϋ 'Αρχείου έκαμαν εΐς τάς μελέτας των οΐ καθηγηταί
κ. κ. Ί. 'Αποστολάκης καί Φαίδων Κουκουλές, ό άρχιτέκτων κ. Σπ. Τσαούσης καί
αί κυρίαι Κατερίνα Κακούρη, Ελένη Περράκη καί Καλλιόπη Μπαξεβάνη.

Εΐς τήν βιβλιοθήκην τοϋ 'Αρχείου εΐσήλθον κατά τό έτος τούτο έ'ξ έντυπα,
καταγραφέντα ύπ' άριθ. 1596-1601, άπαντα έκ δωρεών, 1 ύπό τοϋ καθηγητού κ.
Μ. Στεφανίδου, 1 ύπό τοΰ Θρακικού Κέντρου, 1 ύπό τοϋ Συλλόγου Ποντίων καί
3 ύπό τής δ. Γ. Ταρσούλη.

Ούτως έληξε ^αί τό έτος τοΰτο, πλήρες περιπετειών, τάς οποίας συνεπέφερεν ή
μακρά καί βαρεία δουλεία τοΰ έ'θνους.

Μέ τήν Έλευθερίαν έπανελθοΰσαν ήδη έΐς τήν Πατρίδα μας καί μέ τάς δυνά-
μεις τοΰ 'Αρχείου εΐς προσωπικόν ηύξημένας έλπίζομεν άπό τοΰ προσεχοϋς έ'τους,
ότι θά δυνηθώμεν νά έπαναλάβωμεν τάς προσπαθείας ήμών πρός προαγωγήν τοΰ
εθνικού καί έπιστημονικοΰ έ'ργου τοΰ Λαογραφικοϋ 'Αρχείου.

Έν 'Αθήναις τή 19 Φεβρουαρίου 1945

Ό Διευθυντής
Γ. Α. ΜΕΓΑΣ


