
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1953 ΚΑΙ 1954

Α'. Κατά τό έτος 1953

Κατά το ετος τοΰτο το Λαογραφικον Άρχεΐον συνέχισε τάς εργασίας αύτοΰ κανονικώς μέχρι
τοϋ βέρους, αλλ' άπό τοϋ Σεπτεμβρίου έστερήθη τής υπηρεσίας τών παρ' αυτω άπεσπασμένων δύο
μουσικών ενεκα άρσεως τής αποσπάσεως αυτών. "Εκτοτε ή μετ' αύτοΰ συγχωνευμένη 'Εθνική Μου-
σική Συλλογή αδρανεί.

Αί ουλλογαί τοϋ 'Αρχείου κατά τό ετος 1953 έπλουτίσθησαν άξιολόγως διά τής εισαγωγής
233 χειρογράφων, συγκειμένων έξ 11005 σελίδων (έναντι 84 χειρογράφων εκ 2.306 σελίδων τοϋ
παρελθόντος έτους). Τά πλείστα τών χειρογράφων τούτων είναι προϊόν τής φιλοτίμου συνεργασίας
δημοδιδασκάλων τοϋ Κράτους, οΐτινες, ανταποκρινόμενοι εις τήν εκκλησιν τής 'Ακαδημίας και τήν
σύστασιν τοϋ 'Υπουργείου τής 'Εθνικής Παιδείας, είργάσθησαν επί τή βάσει τών άποσταλέντων είς
αυτούς διεξοδικών ερωτηματολογίων είς τήν περιγραφήν τών έπιχωριαζόντων είς τους τόπους τής
υπηρεσίας των εθίμων. Πολλαί τών συλλογών τούτων, μαρτυρουσαι διά τής άρτιότητος καί πληρότη-
τος αύτών άξιάγαστον ζήλον περί τήν διάσωσιν τής εθνικής ημών παραδόσεως, είναι αξιαι ιδιαιτέρου
επαίνου καί χρηματικής ενισχύσεως, άλλ' ή 'Ακαδημία επιφυλάσσεται νά πράξι; τοΰτο είς προσεχή
εύκαιρίαν, δτε θά έχουν συγκεντρωθή αίάναμενόμεναι καί εξ άλλων μερών έργασίαι. 'Ικανή ϋλη συν-
εκομίοθη καί εκ τών ύποβληθεισών είς τό εν τφ Πανεπιστημίφ 'Αθηνών Λαογραφικον Φροντιοτή-
ριον εργασιών υπό διαφόρων φοιτητών (χειρ. 43 εκ σελ. 452) καί έκ τής άποστολής τών συντακτών
Δ. Οίκονομίδον καί Δ. Πετροπουλου είς "Ηπειρον, Κρήτην καί Κύπρον (χειρ. 4 έκ σελ. 1440).

Ή περιεχομένη είς ταϋτα ϋλη, ή υποκείμενη εις άρίθμησιν, είναι: ασματα 748, δίστ. 626, πα-
ραδόσεις 116, παροιμίαι 1062, παραμύθια 15, εύτράπ. διηγήσεις 10, αινίγματα 115, έπφδαί 29, πα ι-
διαί 39, ενχαί 70, ώς καί ποικίλη ϋλη, αναφερομένη είς τά έθιμα, τάς πράξεις καί ενεργείας τοΰ ημε-
τέρου λαοϋ.

Δυστυχώς ai άπό ετών κεναί δύο όργανικαί &έοεις γραφέων δεν έπληρώθησαν καί έκ τούτου
δυσχεραίνεται μεγάλως το έργον τής άποδελτιώσεως τής αφθόνου λαογραφικής νλης, τής περιεχομέ-
νης εις τά χειρόγραφα τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου καί τοΰ 'Ιστορικού Λεξικοϋ. 'Η άνάγκη όμως τής
άποδελτιώσεως ώρισμένης λαογραφικής ύλης, συναφούς πρός τήν διεξαγομένην νφ' ημών έργασίαν,
επέβαλε τήν άπασχόληοιν συντακτών είς άντιγραφικήν έργασίαν. Οϋτως ό Γ. Σπυριδάκης άπεδελτίω-
σεν έκ χειρογράφων 120 ασματα, ό Α. Λουκάτος 3734 παροιμίας, ό Δ. Πετρόπονλος υλικόν σχετικόν
με τήν μαγείαν καί λατρείαν τής Λέσβου έκ δύο τόμων τοϋ αγγλικού περιοδικού Folklore καί ό
Δ. Οίκονομίδης ποικίλην λαογραφικήν ϋλην έκ δύο δυοαναγνώστων χειρογράφων τοΰ 'Αρχείου,
συγκειμένων έξ 865 σελίδων.

Κατά τα λοιπά ή γενομένη κατά τό ετος τοντο έν τφ Άρχείω εργασία αναφέρεται είς τήν κα-
τάταξιν καί έπεξεργασίαν τής συγκομισθείσης λαογραφικής ϋλης καί τήν προπαρασκευήν τής εκδό-
σεως 'Απανθίσματος εκλεκτών δημοτικών φσμάτων. Εις τήν κατάταξιν τών μεν ασμάτων ήσχολήθη-
σαν οί συντάκται Μ. Ίωαννίδου, Γ. Σπυριδάκης καί Δ. Πετρόπονλος, ταξινομήσαντες έν συνόλω 1453
ασματα, τών δε παροιμιών ό συντάκτης Δ. Λουκάτος, ταξινομήσας έν δλφ 4617 παροιμίας- Έκ τού-
των 4053 είναι άρχαΐαι έλλ-ηνικαί παροιμίαι, άποδελτιωθεΐσαι έκ τοΰ Corpus Paroemiogr. Graecorum
καί τών Scripta minora τοΰ Ψελλού καί συσχετισθεΐσαι κατά τό δυνατόν πρός άντιστοίχους νεοελλη-
νικός παροιμίας, 653 δ'ε νεώτεραι, ληφθείσαι έκ διαφόρων χειρογράφων καί έκ τής «*Αθηνάς». Είς
τήν ουμπλήρωσιν τής 'Εκλογής ασμάτων διά τό παρασκευαζόμενον «'Απάνθισμα» ήσχολήθησαν δ
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Διευθυντής καί οί συντάκται Μ. Ίωαννίδου καί Δ. Πετρόπουλος, όστις κατέγινεν είς τήν συλλογήν
ϋλης δια τήν σύνταξιν υπομνημάτων είς τα εκλεγέντα ιστορικά καί κλέφτικα τραγούδια.

'Η συντελεσθείσα έξ άλλου είς τό τμήμα τής 'Εθνικής Μουσικής Συλλογής εργασία κατά το α'
εξάμηνον, καθ' ο είργάσθησαν οι άπεσπασμένοι είς αυτά μουσικοί Σπ. Σκιαδαρέσης καί Σπ. Περι-
στέρης, υπήρξε λίαν αποδοτική δσον άφορα τον πλουτισμόν αυτόν δια νέου μουσικού υλικού. Είς
τούτο συνέβαλε μεγάλως ή συνεργασία τον "Ελληνος τήν καταγωγήν καθηγητού τοϋ έν Hartford τής
Αμερικής Trinity College κ. Δ· Νοτοπονλον, δστις διαθέτων άριστον φωνοληπτικόν μηχάνημα με-
τέβη συνοδεία, τοϋ συντάκτου Δ. Πετροπούλου είς "Ηπειρον, Νάξον, Μέγαρα, Κρήτην καί Κύπρον
καί άπετύπωσεν έπί φωνοταινιών δημώδεις μελφδίας, έδώρησε δέ είς τδ Λαογραφικόν ' Αρχειον 35
ταινίας άξιας 125 δολλαρίων, έπί τών οποίων ήδννήθημεν να λάβωμεν αντίγραφα τον συλλεγέντος
πλουσίου μουσικού υλικού. Οϋτως δ αριθμός τών είς φωνοταινίας τής 'Εθνικής Μουσικής Συλλογής
άποτνπωθέντων μέχρι τούδε δημοτικών ασμάτων ανέρχεται είς 744

Κατά τά λοιπά συνεχίσθη ή μεταγραφή δημοτικών ασμάτων έκ τής βυζαντινής παρασημαντι-
κής είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν καί ή καταγραφή μελφδιών έκ δίσκων είς τό πεντάγραμ-
μον , καταγραφεισών 26 μελφδιών δημοτικών α,σμάτων Σιατίστης, Σινασοϋ καί Πόντου. Πρός τού-
τοις ή 'Εθνική Μουσική Συλλογή άντιπροσωπενθη είς τό έν Freiburg τής Γερμανίας συνελθόν διε-
θνές μουσικολογικόν συνέδρων δια τοΰ μουσικού κ. Σπ. Περιστέρη, όστις προέβη είς ανακοίνωση'
περί τοϋ έφαρμοζομένον έν τφ 'Α ο χει ω συστήματος καταγραφής τών ελληνικών δημωδών μελφδιών
είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν.

Τέλος μέ τινα καθνστέρησιν, προελθοϋσαν έκ τής έλλείψεως χάρτου, συμπληροϋται κατ' αυ-
τός ή έκτνπωσις τοϋ 7 τόμον τής Έπετηρίδος τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου περιλαμβάνοντος μελέτας
τοΰ προσωπικού αυτού. Είς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ 'Αρχείου εισήχθησαν 140 βιβλία καί φυλλάδια
(έναντι 77 τοϋ προηγουμένου έτους), καταγραφέντα εις τό βιβλίον εισαγωγής ύπ' άριθ. 2070 - 2210.
'Εκ τούτων 21 προέρχονται έξ ανταλλαγής τής Έπετηρίδος πρός ξένα καί ήμέτερα λαογραφικό πε-
ριοδικά, 32 έξ αγοράς, 3 έκ προσφοράς τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τό δέ λοιπό έκ δωρεών. Εδώρη-
σαν <5' ήμΐν τός έκδόσεις των ή Έλλην. Λαογραφική 'Εταιρεία, ή Μπάγκειος 'Επιτροπή, ή 'Εται-
ρεία Θρακικών Μελετών, ώς καί οί κύριοι Δ. Νοτόπονλος 32, Γ. Καζαβής 2, Δ. Οίκονομίδης 4,
Δ. Λουκάτος 2, Μιχ. Στεφανίδης 1, 'Ιούλιος Καίμης 1, Γ. Σπνριδάκης 6, Δ· Πετρόπουί.ος 2, Γερά-
σιμος Καψάλης 2, Κύπρος Χρυσάνθης 2, 'Αντ. Κατσονρός 2, "Ανθ. Παπαδόπουλος 1, 'Ιωσήφ Μά-
τσας 1, Φ Δραγούμης 1, Άντ. Ιζεραμόπουλλος 1, Ειρήνη 'Αναγνωστάκη 1, Ίω. Σκονλάς 1, Ί. Διαμαν-
τόπουλος 1, Στ. Κυριακίδης 1, Ά. Καραναστάσης 1, Ελπινίκη Στάμούλη - Σαραντή 1, Φανή Σαρε-
γιάννη 1, "Αρης Κωνσταντινίδης 1, Κ. Ν. Κωνσταντινίδης 1, Δ. Χατζηάμαλλος 1.
Έν 'Αθήναις τή 12 Δεκεμβρίου 1953

'Ο Διευθυντής
καθηγητής Γ. Α. ΜΕΓΑΣ

Β'. Κατά τό έτος 1954

Κατά τό λήγον ετος τό Λαογραφικόν Άρχεΐον ηύτύχησε νό ΐδη πλ.ηρουμένας τός άπό έτών
κενός δργανικάς του θέσεις, μεταταχθέντων άπό τής 16m Σεπτεμβρίου είς τήν ύπηρεσίαν αυτού τριών
λειτουργών τής Εκπαιδεύσεως : τοϋ κ. Σπ. Περιστέρη εις τήν θέσιν μουσικού τής Έθν. Μουσικής
Συλλογής καί τοϋ κ. Γρηγ. Δημητροπονλον καί τής κ. 'Ελευθερίας Δήμου - Παπαδοπούλ.ου είς θέσεις
γραφέων τοϋ Λαογραφικού Αρχείου.
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Γ. Α. ΜΕΓΑ

Αί συλλογαί τον 'Αρχείου κατά το έτος τοΰτο έπλουτίσθησαν δια τής εισαγωγής 143 χειρογρά-
φων, συγκείμενων εκ 5.834 σελίδων (έναντι 233 χειρογράφων εξ 11.005 σελίδων τοΰ προηγουμένου
έτους). Έκ τούτων 71 χειρόγραφα έκ σελ. 3602 απεστάλησαν ήμΐν υπ ο δημοδιδασκάλων εργασθέν-
των επί τή βάσει τών διανεμηθέντων ερωτηματολογίων τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, 69 χ/φα εκ σελ.
1146 προέρχονται έξ εργασιών φοιτητών, ύποβληθεισών είς το Δαογραφικον Φροντιστήριον του καθη-
γητού Γ. Α. Μέγα, 2 χίφα έκ σελ. 858 έδωρή&ησαν υπό φίλων τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου (τοΰ
μακαρίτου Γ. Βαλαβάνη και τοΰ κ. Παπαγγελή Μιχελή) καί 1 χ/φον έκ οελ. 228, περιέχον 1580
παροιμίας, απεκτήθη δι' αγοράς. "Η περιεχόμενη δ' είς αυτά ϋλη είναι: ασματα 178, δίστιχα 341, πα-
ραδόσεις 8, παροιμίαι 2085, μύθοι 4, παραμύθια 44, έπψδαί 23, εύχαί 61, ώς καί ποικίλον υλικόν
άναφερόμενον είς τα ήθη καί έθιμα τοΰ λαοΰ.

Καί κατά τό έτος τοΰτο αί έργασίαι τοΰ 'Αρχείου περιεστράφησαν κυρίως περί την άποδελτίω-
σιν, κατάταξιν και έπεξεργασίαν τής σνγκομισθείσης λαογραφικής ϋλης καί τήν προπαρασκενήν τής
έκδόσεως 'Απανθίσματος εκλεκτών δημοτικών ασμάτων.

Είς τήν αποδελτίωσιν λαογραφικής ϋλης έκ χειρογράφων τοΰ 'Αρχείου ήσχολήθησαν οί δύο
γραφείς τοΰ 'Αρχείου αντιγράψαντες 1795 ασματα, 160 δίστιχα, 6 παραμύθια κλπ. καί 6 συντάκτης
Δ. Οίκονομίδης άποδελτιώσας έκ δυσαναγνώστου χειρογράφου ποικίλην λαογραφικην ϋλην.

Είς την κατάταξιν δημοτικών ασμάτων κατέγιναν οι συντάκται Μ. Ίωαννίδου καί Γ. Σπυριδά-
κης, ταξινομήσαντες 687 ασματα. Ούτοι ήσχολήθησαν καί είς την μελέτην τής συλλογής τών «Έπυλ-
λίων* τοΰ 'Αρχείου πρός καθορισμόν της κατηγορίας ασμάτων, είς ην εκαστον έξ αυτών ανήκει, κα-
τηρτίσθη δέ υπό τοΰ Γ. Σπυριδάκη καί πίναξ άποδελτιωτέων ασμάτων τής συλλογής τοΰ 'Αρχαίου.
Προς τούτοις ό συντάκτης Δ. Πετρόπουλος συνέχισε τόν ύπομνηματισμον τών Κλέφτικων τραγουδιών
συντάξας υπομνήματα είς 79 ασματα δια τό παρασκευαζόμενον 'Απάνθισμα ασμάτων, τοΰ όποιου ê
καταρτισμός τελεί υπό τήν έποπτείαν τοΰ Δ ιευθνντοΰ.

Είς τήν κατάταξιν παροιμιών είργάσθη δ σνντάκτης Δ. Λουκάτος, άποδελτιώσας καί ταξινο-
μήσας 3.334 αρχαίας ελληνικός παροιμίας τοΰ Corpus Paroemiographorum Graecorum, μετά παραλ-
ληλισμοΰ αυτών πρός τάς νεοελληνικός παροιμίας, ώς καί 185 νεοελληνικάς. Προσέτι κατήρτισε
βιβλιογραφίαν τών παροιμιογραφικών μελετών-

'Ωσαύτως έπερατώθη υπό τοΰ ονντ. Δ. Οίκονομίδον ή βιβλιογραφία τής 'Ελληνικής Λαογρα-
φίας τών ετών 1948- 1953, ήτις θα δημοσιευθή έν συνεργασία μετά τοΰ Διευθυντού τοΰ 'Αρχείου
είς τόν 8ον τόμον τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου.

'Από τοΰ παρελθόντος Σεπτεμβρίου έπανελήφθησαν κανονικώς καί αί έργασίαι τής Έθν.
Μουσικής Συλλογής, αί δέ συλλογαί αυτής έπλουτίσθηοαν δι' 192 νέων ασμάτων, καταγραφέντων
έπί φωνοταινιών μαγνητοφώνου υπό τοΰ μουσικού Σπ. Περιστέρη κατά τήν μηνιαίαν αυτού άποστο-
λήν είς τήν περιοχήν Κονίτσης. Τής αποστολής ταύτης τάς δαπάνας κατέβαλεν ή Μπάγκειος 'Επι-
τροπή. Προσέτι απετυπώθησαν έπί φωνοταινίας έτερα 20 ασματα (9 έκ Παραμυθίας 'Ηπείρου και

11 έκ ΜεσσηνίαςΚ Οντως δ αριθμός τών είς φωνοταινίας της'Εθν. Μουσ. Συλλογής άποτυπωθέντων
μέχρι τοΰδε δημοτικών ασμάτων άνήλθεν είς 956.

Συνεχίζων τό έργον τής αποδελτιώσεως καί καταγραφής δημωδών μελψδιών είς τήν ευρωπαϊ-
κήν μουσικήν γραφήν ό μουσικός τοΰ 'Αρχείου άπεδελτίωσε 29 ασματα καί κατέγραψεν άπό δίσκων

12 ασματα, ώς και τάς πρώτας μουσικός περιόδους ετέρων 12 ασμάτων. Πρός τούτοις άνεθεώρησε
316 ασματα μεταγραφέντα υπ' αύτοΰ τοΰ ιδίου έκ τής βυζαντινής παρασημαντικής είς την εύρωπαϊ-
κήν μουσικήν γραφήν.
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'Η 'Ακαδημία 'Αθηνών επιθυμούσα ν' άμείψη τους λειτουργούς τής στοιχειώδους 'Εκπαιδεύ-
σεως, οΐτινες ανταποκρινόμενοι προς την εκκλησιν αυτής κατέγιναν είς την ονστηματικην ουλλογην
λαογραφικού ύλικοϋ καί καταρτίσαντες άξιολόγους σύλλογος απέστειλαν αν τάς είς το Λ- Α., απένειμε
κατά την πανηγυρικήν συνεδρίαν αυτής τής 25ws Μαρτίου ε ε. βραβεία μετά χρηματικής ενισχύσεως
είς δεκαεννέα δημοδιδαακάλους, επαινον <5' άπλοϋν είς ετέρους είκοσι δημοδιδαακάλονς ώς εξής :

Πρώτον μεν βραβεΐον εξ 1.000 000 δραχμών είς τούς εξής δημοδιδασκάλους :

Αήμητραν Μερεμέτη (Καρνεζέϊκων 'Ερμιονίδος), Μιχαήλ Σΐμον ('Αμοργού], Λουκάν Σΐμον
('Αρκεοίνης 'Αμοργού), Θεόδωρον Παπαδογεωργόπουλον (Έλατόβρυσης Ναυπακτίας), Ν. 'Αργυρίου
(Καλλιρράχης Θάσου), Π. Παπαδόγιαννην (Χρνσόβον Ναυπακτίας), Νικόλαον Μόσολαν (Μυτίκων
'Ακαρνανίας).

Δεύτερον δε βραβεΐον εκ 500.000 δραχμών είς τους έπομένονς :

Ιζυριακήν Γαϊτάνου (Λεϋκες Πάρου), Μανρουδήν Παπαθανασίου ('Αρναίας Χαλκιδικής),
Ήλίαν Κωσταντονρον ('Αγίου Νικολάου Κυνουρίας), Βασιλικήν Σακελλαρίου (Ναυπακτίας), Ενθ.
Γούβαλην ('Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος), 'Εμμ. Μουρλά ν (Παρθενίου 'Αρκαδίας), Ίωάννην Χώ-
ραγαν (Πάδου Ναυπακτίας), Ίω. Μπίλλην (Μεσαναγροϋ Ρόδου), Ήλίαν Τνμπαν (Κιρκααίων Βέ-
ροιας), Άά. Παπανικολάου (Λυκουδίον 'Ελάσσονος), Ίωάννην Βαζίμαν (Παλα'ίρου 'Ακαρνανίας), Ευ-
στάθιον Γουρζήν (Καρυωτών Λευκάδος).

"Επαινον δε είς τους εξής δημοδιδασκάλους :

'Απόστολον Παπαδημητρόπουλον (Μύρτου Ίεραπέτρας), Ίω. 'Αθουσάκην (Κάμπων Κυδωνιάς
Κρήτης), Άνδρ. Νικολαΐδου ( Κυρτομών Κυδωνιάς ΚρήτηςΙ, Ν. Ζάρακαν (Πυλίου Κώ), Δημ. Φώ-
λιαν ('Ελάσσονος), Μαίρην Παπαγεωργίου (Τρικάλων), Δημ. Γιαννιάν (Μανδήλας Μαντινείας),Ήλίαν
Κωστόπουλον (Παλαιοπύργου Μαντινείας), 'Αν. Καλφαγιάννην ("Αστρους Κυνουρίας), Λ. Καρακΐτσον
(Μαυρικίου Μαντινείας), Β. Βήλον (Λουκά Μαντινείας), Κλεάνθην Παπαδάκην (Βασιλικής "Ιεράπε-
τρας■), Δημ. Τσουκαλάν (Βονώρας Ναυπακτίας), Βλάσιον Μπλεσιώτην (Αακύθρας Κεφαλληνίας),
Κ. Πολνχρονόπονλον ('Ολυμπίας), Κ. Κατσάρην (Μελισσόπετρας Κονίτσης), Κ. Φράγκου (Ήλιορρά-
χης Κονίτσης), Κ Φώτον ('Αρίστης Ζαγορίου), Δημ. Νικολόπουλον (Πρασίνου Γορτυνίας), Δημ.
Παπαθανασίου (Βονίτσης).

Είς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ Αρχείου εισήχθησαν κατά το ετ ος τοϋτο 106 βιβλία και φυλλάδια
(έναντι 140 τοϋ προηγουμένου έτους), καταγραφέντα είς τό βιβλίον Εισαγωγής νπ άριθ. 2211-2318.
'Εκ τούτων 20 προέρχονται εξ αγοράς, 32 εξ ανταλλαγής τής Έπετηρίδος τοϋ 'Αρχείου προς ελλη-
νικά και ξένα λαογραφικά περιοδικά, 5 προσεφέρθηοαν ύπο τής 'Ακαδημίας Αθηνών, τά δ'ε λοιπά
εδωρή&ησαν νπο τοϋ 'Υπουργείου Τύπου (1), τοϋ Γαλλικού 'Ινστιτούτου 'Αθηνών (3), τοϋ ΓΙαγκν-
πρίου Γυμνασίου (1), του Έθνικοϋ Ιδρύματος (2), τής 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών (1) και νπο
τών εξής φίλων τοϋ ημετέρου 'Αρχείου : Σωκρ. Κουγέα (2), Γ. Τσιλιβάκου (2), Γ. Σπυριδάκη (2),
Δημ Οίκονομίδου (3), Δ. Τσίριμπα (2), 'Αγγέλου Μιχελή (2), ανά εν δε υπό I Ράμφου, I. Α. I Ια. -
παγιαννάκη, Μ. Ζωγράφου, Γ. Μέγα, R. S. Bo°gs, I. Σοΰζη, Φ. Κουκουλε, Στ. Κυριακίδου, Δ. Πε-
τροπούλου, I. Κ Βογιατζίδου, Τάσσου Ζευγώλη, Αίμ. Τσακοπούλου, Ν. Κοσμά, Σπ. Μαρινάτου,
Δ. Σαλαμάγκα, Κ. Στανροπούλου, Κ Κώνστα, Ν. Ζαφειρίου, Κ. Διαμάντη, Άλ. Χατζηγάκη.

Έν 'Αθήναις τή ΙΟίΊ Δεκεμβρίου 1954

'Ο Διευθυντής τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείον
καθηγητής Γ. Α. ΜΕΓΑΣ
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