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ΑΝΑΣΤ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 1, ακαδημαϊκού

Κΰριε Πρόεδρε και κύριοι Συνάδελφοι,

Τήν σημερινήν μου όμιλίαν κάμνω, υπό τήν Ιδιότητα μου, ως Προέδρου τής
Εφορευτικής Επιτροπής τοϋ Κέντρου Έρεΰνης τής Ελληνικής Λαογραφίας, επί
τή συμπληρώσει 50ετοΰς δράσεως άπό τής κατά to 1918 ιδρύσεως αυτού ως ειδι-
κής υπηρεσίας υπό τήν επωνυμίαν «Λαογραφικόν Άρχεϊον».

Τοϋ 'Αρχείου τοΰτου είχε προηγηθή, άπό τοϋ 1908 δια Β. Δ/τος, εν συνε-
χείς δε και δια Νόμου τό 1914, ή σΰστασις της υπηρεσίας τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού
τής Νέας Ελληνικής Γλώσσης. Ήκολοΰθησεν είτα to 1914 ή ϊδρυσις τής Έθνι-
κής Μουσικής Συλλογής προς περισυναγωγήν, διάσωσιν καί μελέτην τής υλης τής
δημώδους ελληνικής μουσικής, των λαϊκών χορών καί τών μουσικών οργάνων,
χωρίς όμως καί νά λειτουργήση αίίτη ενεκα τού εκραγέντος πρώτου ευρωπαϊκού
πολέμου ή άλλου λόγου.

Αισθητή ήτο τότε ή ανάγκη τής πληρώσεως τού κενού το όποιον έμενε,
δηλ. τής υπό τής Πολιτείας παραμελήσεως τής μελέτης άντιστοίχως προς τήν
μουσικήν καί τους χορούς καί τών ασμάτων, ως κειμένων, προς δε καί τών λοι-
πών εκδηλώσεων τού εκ παραδόσεως εθνικού πολιτισμού τοΰ ελληνικού λαού.

Ή προσοχή προς τό κεφάλαιον τούτο τοΰ ελληνικού βίου είχεν ελκυσθή,
ώς προς τα δημοτικά τραγούδια, ήδη άπό τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ παρελθόντος
αιώνος εκ τής κινήσεως τοΰ λογοτεχνικού ρωμαντισμού εις τήν Δυτικήν Ευρώπην,
με πρώτους άσχοληθέντας περί τήν δημώδη έλληνικήν ποίησιν τόν γερμανόν
Werner von Haxthausen (1814) καί άκολούθως τόν γάλλον Claude Fauriel,
τόν πρώτον εκδότην ελληνικών ασμάτων εις 2 τόμους (Paris 1824-1825).

Ή περί τάς ά'λλας εκδηλώσεις τού λαϊκού πολιτισμού καί τήν γλώσσαν άσχο-

1 Άνεγνώσθη κατά τήν δημοσίαν συνεδρίαν τής 'Ακαδημίας τήν 21 Νοεμβρίου 1968.
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λία ήρχισε ζωηρώς άργότερον, ήτοι μετά τό 1830, εκ πατριωτικών κυρίως παρορ-
μήσεων προς απόδειξιν ως αστήρικτου τής θεωρίας τού αυστριακού ιστορικού
Phil. - Jac. Fallmerayer περί τού κατά τον μεσαίωνα εκσλαβισμού των Ελλήνων.

Είναι γνωστόν πόσον τότε συνετάραξε τον Έλληνισμόν, τού οποίου μικρόν
γεωγραφικόν τμήμα είχεν επιτύχει τό 1830 να αποτίναξη τον ζυγόν τής ξένης
τυραννίας, ότε παρουσιάσθη τό έτος τούτο υπό τού Fallm. ή θεωρία, ή οποία, ώς
διετυπώνετο εις τον πρόλογον τής ύπ' αυτού εκδόσεως τής 'Ιστορίας τής Χερσο-
νήσου τού Μορέως, άπετέλει μορφήν κηρύγματος προς τους λαούς τής Δυτικής
Ευρώπης, ότι ό λαός τον οποίον ή χριστιανική Ευρώπη εβοήθησε να ελευθερωθή
από τους Τούρκους, ουδεμίαν είχε σχέσιν προς τους αρχαίους "Ελληνας, καθ·' ό
εκσλαβισμένος εκ πολυαρίθμων εγκαταστάσεων Σλάβων μέχρι τής Πελοποννήσου
και των νήσων κατά την Βυζαντινήν περίοδον.

Προς απόδειξιν τής θεωρίας ταύτης ώς εσφαλμένης ήσχολήθησαν αμέσως
ιστορικοί ημέτεροι καί ξένοι, παραλλήλως όμως και μελετηταί τής δημώδους
γλώσσης καί τού εκ παραδόσεως βίου τού λαού, δια τής καταδείξεως τής άδια-
σπάστου συνεχείας τού εθνικού βίου τών Ελλήνων από τής αρχαιότητος μέχρι
σήμερον. Οΰτω προς τον σκοπόν τούτον εδημοσιεύθησαν oυ μόνον πραγματεΐαι
στηριγμέναι επί ιστορικών πηγών άλλα καί επί γλωσσικών καί λαογραφικών στοι-
χείων, συνεχιζομένων εις τον βίον τού λαού εκ τής αρχαιότητος.

Ή λαογραφική έρευνα υπό τάς δυο αυτάς κατευθύνσεις, δηλ. την λογο-
τεχνικήν καί την πατριωτικήν ή άρχαιολογικήν, ενετάθη περισσότερον δια τής
συστηματικωτέρας περισυλλογής τής σχετικής ύλης υπό την ενθάρρυνσιν κατ'
αρχάς τού Σπυρίδωνος Ζαμπελίου, όστις τό 1852 δια τής υπ' αυτού εκδοθείσης
συλλογής δημοτικών τραγουδιών, ιδία δέ τής προτασσομένης εισαγωγής περί τού
Μεσαιωνικού Ελληνισμού, ώς συνδετικού κρίκου τού νεωτέρου πρός τον άρχαΐον,
ακολούθως δέ τό 1856 διά σχετικού άρθρου του, δημοσιευθέντος εις τό περιοδικόν
«Πανδώρα», ήσκησεν άποφασιστικήν επίδρασιν πρός διέγερσιν ζωηρού ενδιαφέ-
ροντος μεταξύ τών συγχρόνων του λογίων διά την δημώδη γλώσσαν καί τάς εκδη-
λώσεις τοΰ βίου τού λαού' άργότερον δέ ή προσπάθεια αυτη, ιδία από τού 1870,
εσυστηματοποιήθη περισσότερον δια τών λαογραφικών μελετών τού Ν ι κ.
Πολίτου, όστις καί ύπήρξεν ό θεμελιωτής τής επιστήμης τής Λαογραφίας εν
Ελλάδι διά τού επιβλητικού συλλεκτικού καί ερευνητικού έργου του, παρουσια-
σθέντος εις μέγα πλήθος δημοσιευμάτων του, μεθ' ών σπουδαίαν θέσιν κατέχουν
αι παροιμίαι εις 4 τόμους καί αί παραδόσεις εις 2. Ήκολούθησεν υπό τού ιδίου ή
ΐδρυσις τό 1908 τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας καί ή ύπ' αύτής έκδοσις
από τοΰ έτους 1909 τού περιοδικού «Λαογραφία».
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'Υπό τάς συνθήκας ταύτας τής αναγνωρίσεως τής εθνικής γενικώς σημα-
σίας τοΰ λαϊκού πολιτισμού καί κατ' άκολουθίαν τής αξίας αυτού προς επιστημο-
νικήν εξέτασιν είχε καταστή πλέον αναγκαία ή συστασις ειδικού 'Οργανισμού δια
τήν επί τη βάσει προγράμματος περισυλλογήν καί διάσωσιν τής λαογραφικής υλης,
τήν κατάταξιν αί>τής κατ' είδη καί κατηγορίας προς περαιτέρω μελέτην και παρα-
σκευήν έξ αυτής ειδικών εκδόσεων.

Οΰτω τό 1918 συνεστήθη δια τού υπ' αριθμ. 1304 Νόμου ώς αυτοτελές
Ίδρυμα τό «Λαογραφικόν Άρχεϊον, τού οποίου σκοπός ετίθετο ή
περισυλλογή, διάσωσις καί έκδοσις τών μνημείων τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ
ελληνικού λαού».

Ό τότε υπουργός τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Δ. Δίγκας, βουλευτής Σερρών, εις τήν είσηγητικήν έκθεσιν αυτού δι' ης ύπέβαλεν
εις τήν Βουλήν τό εγκριθέν υπ' αυτής νομοθετικόν Διάταγμα, έγραψε μεταξύ
άλλων τα εξής : «Τό Λαογραφικόν Άρχεΐον δι' ώργανωμένης μονίμου υπηρεσίας
καί υπό τήν πεφωτισμένην έποπτείαν ειδικών ανδρών, θα περισσυλλέγη διασώζον
άπό τής όλονέν επεκτεινομένης καταστροφής, τα ανεκτίμητα ψυχικά κειμήλια τής
'Εθνικής ημών κληρονομιάς καί, επιμελούμενον τής εκδόσεως αυτών, θ·α παρέχη
εις τήν έρευναν τής επιστήμης τα χαρακτηριστικά στοιχεία τής δια μέσου τόσων
αιώνων πάλης καί δουλείας καί απελευθερώσεως πολυτρόπως δοκιμασθείσης καί
πολυμόρφως άλλα άνευ διασπάσεως τής άρχικής ενότητος διαπλασθείσης ελληνι-
κής ψυχής».

'Υπό τήν μορφήν ταΰτην, δηλ. ώς αυτοτελής υπηρεσία, ελειτούργησε τό
Λαογραφικόν Άρχεϊον μέχρι τοΰ 1926, ότε ιδρυθείσης τής Ακαδημίας Αθηνών,
υπήχθη δια τής σχετικής Συντακτικής πράξεως τής 18ης Μαρτίου 1926, μετά τής
υπηρεσίας τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού τής Ν. 'Ελληνικής, τής 'Εθνικής Μουσικής
Συλλογής καί άλλων υπηρεσιών εις τήν δικαιοδοσίαν τής Ακαδημίας Αθηνών.

Τό επόμενον έτος 1927 δια Διατάγματος συνεχωνεύθη ή άπό τού 1914 υφι-
σταμένη τύποις Εθνική Μουσική Συλλογή εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον, ώς
μέρος αυτού, λειτουργήσασα όμως πολύ άργότερον, άπό τού έτους 1950.

Ή υπαγωγή τών υπηρεσιών τούτων ε'ις τήν Άκαδημίαν προς προαγωγήν
υπ' αυτής τού έργου αυτών ύπηγορεΰθη καί εκ τών εν τώ προοιμίφ τής Συντα-
κτικής άποφάσεως περί ιδρύσεως τής Ακαδημίας τιθεμένων σκοπών. Εις τό έκτον
εδάφιον λέγεται : «ότι ή ΐδρυσις Ακαδημίας εν 'Ελλάδι είναι 'Εθνική άνάγκη εκ
τών μεγίστων, όπως φωτίζη καί χειραγωγή τάς δημοσίας υπηρεσίας, μελετφ καί
κανονίζη τά τής Εθνικής ημών γλώσσης . . . συλλέγγ] καί σπουδάζτ) τα ήθη και
έθιμα, τάς διαλέκτους και τον γλωσσικόν θησαυρόν, τάς παροιμίας, τους μύθους
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καί τάς παραδόσεις, τήν δημώδη μουσικήν και ποίησιν και καθόλου τα τοΰ βίου
και τής λαογραφίας τοϋ 'Ελληνικού λαοϋ, σφυρηλατη νέα όπλα ασφαλείας, ακμής
και δόξης τού Κράτους, ένθαρρύνη καί ζωογονή τάς πνευματικός άρετάς τού
έθνους, δημιουργή καί άναδεικνύη ακμαίαν καί σελαγίζουσαν την νεωτέραν ελλη-
νικήν έπιστήμην καί εν γένει εξυπηρετή καί προάγη τα μεγάλα ηθικά καί υλικά
συμφέροντα τού τόπου».

Εις τό Λαογραφικόν Ίδρυμα τούτο διεξήχθη ή εργασία από τού 1918 μέχρι
τοΰ τέλους τοΰ έτους 1943, ιδία δέ κατά τήν περίοδον 1933-1944, δι' εντελώς
ανεπαρκούς μονίμου προσωπικού (1 Διευθυντού, 1 ταξινόμου καί 1 γραφέως).
Μόλις τό 1943 διά Καν. Διατάγματος ηυξήθησαν αί θέσεις τού επιστημονικού
προσωπικού εις 7 (ενός Διευθυντού, πέντε φιλολόγων καί ενός μουσικού). Πρό
διετίας τέλος, τό 1966, προσετέθησαν τρεις έτι θέσεις φιλολόγων καί μία
μουσικού.

Κατά διάφορα χρονικά διαστήματα ειργάσθησαν εις τό "Ιδρυμα καί εκπαιδευ-
τικοί εξ αποσπάσεως εκ τής Μέσης Εκπαιδεύσεως Κατά τήν περίοδον 1918-1926
οι Γεώργ. Μέγας, 'Ορέστης Σχινας, Ίωάνν. 'Αποστολάκης, Δημ. 'Αποστολίδης,
Ξενοφ. Σάρρας, Δημ. Τραχίλης, Ήλ. Παυλάκος, κατά δέ τήν κατόπιν περίοδον
από τού 1927 μέχρι σήμερον οί Χαρ. Σακελλαριάδης, Δημ. Λουκόπουλος (ώς έκτα-
κτος ταξινόμος από τού 1929), Μιχ. Καλινδέρης, Μαρία Λιουδάκη, ό μουσικός
Σπ. Σκιαδαρέσης, ό Δημ. Σέττας, πρός δέ οί Γ. Μέγας, Μαρία Ίωαννίδου,
Δημ. Λουκάτος, Δημ. Πετρόπουλος, Δημ. Οικονομίδης, Σπ. Περιστέρης καί
Κ. Ρωμαίος, καταστάντες άργότερον μόνιμοι, εξ αρχής δέ μόνιμοι ό Γ. Ν. Πολί-
της, ό Άθ. Μπούτουρας (δια μικρόν διάστημα τό 1921) καί ό Γ. Κ. Σπυριδάκης
άπό τοΰ 1944.

Έκ τοΰ μονίμου βοηθητικού προσωπικού (γραφέων) άναφέρομεν τήν Λού-
λαν Μαρκέτου (1919), τον Βίκτωρα Κρητικόν (1919-1920), τον Π. Καμαρινέαν
(1923), τήν Γεωργίαν Ταρσούλη (1937-1946).

Τό νΰν υπηρετούν μόνιμον προσωπικόν αποτελείται εκ τού Διευθυντού,
Καθηγητού τού Πανεπιστημίου, Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, τών συντακτών φιλολό-
γων : Δημ. Οίκονομίδου, ύφηγητοΰ, Κωνστ. Ρωμαίου, Στεφ. Ήμέλλου, "Αννης
Παπαμιχαήλ, Άγγ. Δευτεραίου καί Γεωργ. Αικατερινίδου, τού συντάκτου μου-
σικού Σπυρίδωνος Περιστέρη καί τών γραφέων : Γρηγ. Δημητροπούλου, 'Ελευ-
θερίας Δήμου - Παπαδοπούλου, Ευφροσύνης Καλαβρουζιώτου και 'Αλίκης Γιαν-
νοπούλου.

Τήν διεύθυνσιν τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου εΐχον : α) ό ΣτίλπωνΠ.
Κυριακίδης άπό τοΰ 1918 -1926 υπό τήν εποπτείαν τοΰ Νικ. Πολίτου, ώς
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προέδρου τής 'Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι τοϋ θανάτου του τήν 12 'Ιανουα-
ρίου 1921. Ό Στίλπ. Κυριακίδης, εκ των μαθητών τοϋ Νικ. Πολίτου, προέβη
εν συνεργασία μετά τοϋ διδασκάλου εις τήν πρώτην όργάνωσιν τής λειτουργίας
τοϋ 'Αρχείου, συνετέλεσε δ' οΰτω σπουδαίως δια συλλογής λαογραφικής ΰλης,
αρχειακής κατατάξεως αυτής καί παρασκευής ειδικών εκδόσεων ε'ις τήν θεμε-
λίωσιν αυτού επί σταθερών βάσεων δια περαιτέρω άνάπτυξιν.

Μετά τήν άποχώρησιν τοΰ Στ. Κυριακίδου τό 1926, ένεκα διορισμοϋ του
ώς Καθηγητού τής θρησκείας τών αρχαίων Ελλήνων, τοΰ ίδιωτικοΰ βίου αυτών
καί τής Λαογραφίας εις τήν νεοσΰστατον τότε Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, ή διεΰθυνσις ανετέθη προσωρινώς εις τόν ταξινόμον τοϋ
'Αρχείου Γεώργιον Ν. Πολίτη ν, μέχρι τοΰ έτους 1930, ότε ανέλαβε
τήν διεύθυνσιν ό Πέτρος Φουρίκης, όστις εϊργάσθη με σεμνότητα ήθους
δια τήν άνάπτυξιν τοΰ 'Ιδρύματος μέχρι τοΰ θανάτου του τήν 4ΐν 'Απριλίου 1936.

Νέα περίοδος δια τό Άρχεΐον ΰπήρξεν ή διεΰθυνσις αυτοΰ άπό τοΰ 1936 -
1955 υπό τοΰ Γεωργίου Ά. Μέγα, Καθηγητού προσέτι τής Λαογραφίας
εις τό Πανεπιστήμιον Αθηνών άπό τού έτους 1947.

Κατά τό χρονικόν διάστημα τούτο ώργανώθη συστηματικώτερον ή συλλε-
κτική εργασία τής λαογραφικής ΰλης καί ή κατάταξις αυτής δια τής συντάξεως
υπό τού διευθυντού ειδικών ερωτηματολογίων, επεχειρήθη τό πρώτον συλλογή
καί λαογραφικών άντικειμένων, ήρχισεν ή έκδοσις τής «Έπετηρίδος τοϋ Λαογρα-
φικού Αρχείου», εκδοθέντων μέχρι τοΰ 1955 οκτώ τόμων, εγένετο κατά τό έτος
1950 έναρξις τής λειτουργίας τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής, προς δε καί τής
εργασίας τής παρασκευής προς έκδοσιν εκλογής εκ τών δημοτικών τραγουδιών.
'Υπό τήν διεΰθυνσιν ούτω τοϋ Γ. Μέγα τό Λαογραφικόν Άρχεΐον επελήφθη τής
μελέτης καί τής επεξεργασίας τής συγκομισθείσης ΰλης προς παρασκευήν εκδό-
σεως τών λαογραφικών κειμένων, ίκανοποιούσης τάς άξιώσεις τής συγχρόνου
επιστήμης.

Τρίτον σταθμόν εις τήν λειτουργίαν τοϋ Κέντρου άποτελεΐ ή περίοδος τής
Διευθύνσεως άπό τοΰ 1956 μέχρι σήμερον (1968) υπό τοΰ Γ ε ω ρ γ. Κ. Σ π υ-
ρ ι δ ά κ η, Καθηγητού προσέτι τής Λαογραφίας εν τφ Πανεπιστημίω από τοΰ
έτους 1964.

Κατά τήν περίοδον ταύτην συνεχίσθη συστηματικώς μέ εντατικόν ρυθμόν
ή περισυλλογή λαογραφικής ΰλης δια καταγραφής, ήχογραφήσεως, κινηματο-
γραφήσεως καί συγκεντρώσεως άντικειμένων τού βίου καί τής τέχνης τού λαού,
ή άποδελτίωσις καί κατάταξις τής ΰλης εις τα ο'ικεΐα αρχεία, έπλουτίσθη δέ καί
ή Μουσική Συλλογή δια 14.000 ηχογραφήσεων δημώδους Μουσικής. Ίδρύθη
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επίσης τμήμα Κινηματογραφήσεως λαογραφικών θεμάτων, εξεδόθη ή ΈπετηρΙς
τού 'Αρχείου άπό τού 9ου τόμου (έτους 1955) μέχρι τοϋ 19ου (1966), (παρασκευά-
ζεται ή έκδοσις τοϋ τόμου δια τα έτη 1967/68), επανελήφθησαν δέ μετά πάροδον
31 ετών αί εκδόσεις εις τήν σειράν τών Δημοσιευμάτων τοΰ Κέντρου. Οΰτως εξε-
δόθησαν : ό Αος τόμος Εκλογής δημοτικών τραγουδιών τό 1962 καί ό Γ°ζ (Μου-
σική εκλογή) τό 1968, προς δέ εις δευτέραν έκδοσιν τό 1965 καί τό έργον τού
Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Ελληνική Λαογραφία. Μέρος Α'. Μνημεία τοΰ λόγου.

Ή άποτεθησαυρισμένη μέχρι τοΰδε εις τό Κέντρον άνέκδοτος λαογραφική
ΰλη περιέχεται ε'ις 2620 χειρογράφους ή δακτυλογραφημένος συλλογάς. Έκ τού-
των 328 εισήχθησαν κατά τά έτη 1918-1926, 122 άπό τού 1927- 1935, 1087
άπό τού 1936-1955 καί 1046 άπό τοΰ 1956-1968.

Μέγα μέρος τής ΰλης ταΰτης, ώς καί άλλης εξ εντύπων συλλογών, έχει άπο-
δελτιωθή καί καταταχθή άρχειακώς προς επιστημονικήν χρήσιν.

Ή Μουσική Συλλογή, λειτουργούσα, ώς ελέχθη, από τού 1950, έπλουτίσθη
μέχρι τού έτους 1955 δια 1568 ηχογραφήσεων δημώδους μουσικής επί ταινιών
μαγνητοφώνου καί δίσκων, άπό δέ τού 1956-1968 δια 14.000 περίπου, ώς έμνη-
μονεύθη, ηχογραφήσεων. Προς τούτοις κατά τήν δευτέραν περίοδον ταύτην καί
δια 2.370 δίσκων εκ δωρεών τού Δημ. Κιουσοπούλου και τοΰ Eυστ. Μαζαράκη,
προς δέ καί δι'άγορών καί καταθέσεως, συμφώνως τώ Νόμω, υπό τών εκδοτών.

Άπό τοΰ έτους 1966 συνεστήθη εις τό Κέντρον δια Νόμου ειδική Δισκο-
θήκη, εις ην κατατίθενται υπό τών κατασκευαστών δίσκων δημώδους καί λαϊκής
μουσικής ανά δύο αντίτυπα.

Άπό τοϋ έτους 1962 ίδρύθη καί Τμήμα κινηματογραφήσεως θεμάτων τού
πολιτισμού τοΰ λαού, ιδία λαϊκών χορών καί διαφόρων εθιμικών τελετών, μορφών
τοΰ φυσικού βίου, τής λαϊκής τέχνης κ. ά. Παρά τα άνεπαρκή οικονομικά μέσα
τά οποία έχουν διατεθή προς τούτο έχει επιτευχθή μέχρι τοΰδε ή κινηματογρά-
φηση 79 σχετικών θεμάτων επί ταινίας 16 m/m, μήκους περίπου 8.000 μέτρων.

Εις τήν μελέτην γενικώς τού κεφαλαίου τούτου τοΰ λαϊκού πολιτισμού, όπου
δέν είναι δυνατή ή κινηματογράφησις, επιβάλλεται ή φωτογράφησις τών άντικει-
μένων τοΰ βίου καί τής λαϊκής καλλιτεχνίας, ώς καί τών πράξεων, ιδία τών τελε-
τουργικών, άντιστοίχως δέ καί ή περισυλλογή αύτών τούτων τών άντικειμένων,
τά όποια όσημέραι ένεκα τής τεχνικής εξελίξεως εγκαταλείπονται καί εξαφανί-
ζονται. Πρός πλήρωσιν τών άναγκών τούτων έχει όργανωθή άρχεΐον φωτογρα-
φικόν, πρός δέ έχει επιτευχθή καί ή συγκρότησις λίαν άξιολόγου συλλογής 760 άντι-
κειμιένων τοϋ φυσικού βίου καί τής τέχνης τοϋ λαού, τής οποίας (πολυτίμου άπό
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επιστημονικής απόψεως καί απαραιτήτου ούτω τμήματος τοΰ Κέντρου) δέον τα
αποθηκευμένα ε'ίδη να εκτεθούν εντός προθηκών ε'ις είδικάς αίθούσας.

Εις τήν καθόλου συλλογήν ταύτην τής λαογραφικής ύλης συνετέλεσεν ή
'Ακαδημία, τό μέν διά τών όργανουμένων ύπ' αύτής λαογραφικών αποστολών τοΰ
προσωπικού τού Κέντρου, τό δέ δια τής καθιερώσεως ύπ' αυτής από τού 1952
τής απονομής τιμητικών διακρίσεων εις εκπαιδευτικούς ιδία λειτουργούς, οΐτινες
συμφώνως πρός εγκύκλιον αύτής αποστέλλουν κατ' έτος σχετικός συλλογάς εις τό
Κέντρον. Αί ούτω παρ' εκπαιδευτικών καί άλλων περιελθοΰσαι εις τό Κέντρον
συλλογαί συμπληροΰνται εις 1035, ήτοι 275 άπό τοΰ 1952 - 1955 καί 760 άπό
τοΰ 1956 - 1968.

'Αξιοσημείωτος ύπήρξεν έτι ή σχετική πρωτοβουλία τοΰ Διευθυντού κ. Γεωργ.
Σπυριδάκη, όστις μετ' έγκρισιν τής 'Ακαδημίας έζήτησε τήν ο'ικονομικήν ένίσχυ-
σιν τοΰ Βασιλικού Ιδρύματος 'Ερευνών πρός συστηματικήν περισυλλογήν λαογρα-
φικής ύλης καί έρευναν εις περιοχάς ελλιπώς ή καθόλου ήρευνημένας. Έκ τής
εκτελέσεως τοΰ προγράμματος τούτου εν τώ Λαογραφικά) Άρχείφ διά 3 Φιλολό-
γων, μισθοδοτηθέντων υπό τοΰ Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, προήλθον 31
συλλογαί (σελ. 11870), 3707 ηχογραφήσεις μουσικής, σημαντική συλλογή λαογρα-
φικών άντικειμένων καί ή κινηματογράφησις 53 έκ τών άνωτέρω άναφερομένων
79 θεμάτων.

Παραλλήλως πρός τό συλλεκτικόν τούτο έργον, ώς καί πρός τό τής άποδελ-
τιώσεως καί άρχειακής κατατάξεως τής ύλης, άνελήφθησαν υπό τοΰ Κέντρου καί
εκδόσεις υπό ιδίαν έκδοτικήν σειράν. Ούτω κατά τήν περίοδον άπό τοΰ 1918 - 1931
έξεδόθησαν 5 έργα, ήτοι εις τρεις τόμους τα Λαογραφικά σύμμεικτα τοΰ Ν. Γ.
Πολίτου κατά τά έτη 1920, 1921, 1931, τό έργον τοΰ Στίλπωνος Π. Κυριακίδου,
Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Α', Μνημεία τοΰ Λόγου, 1922 εκ σελ. 446, καί ή ερ-
γασία τοΰ Δ. Λουκοπούλου, Α'ιτωλικαί οικήσεις, σκεύη καί τροφαι, 1925, εκ σελ. 145.

Μετά μακράν διακοπήν ε'νεκα διαφόρων λόγων έπανελήφθησαν άπό τού
έτους 1962 αί εκδόσεις τοΰ Κέντρου.

Ούτως έκ τής προγραμματισθείσης πρός έκδοσιν τριτόμου 'Εκλογής εκ τών
δημοτικών τραγουδιών, εις τον πρώτον τόμον εκ σελίδων 549, κυκλοφορηθέντα
τό 1962, περιελήφθησαν : τά άκριτικά, τά ιστορικά, τά κλέφτικα καί αί παραλο-
γαί, ενώ δέ παρασκευάζεται ό δεύτερος, εξεδόθη κατά τό έτος τούτο ό τρίτος έκ
σελ. 470, σχήματος 4ου. Ε'ις τούτον περιελήφθη κατ' έκλογήν μουσική δημωδών
ασμάτων έξ όλων τών ειδών, παρετέθησαν δέ εν παραρτήματι καί 5 δίσκοι γραμ-
μοφώνου έπί τών οποίων έχει άποτυπωθή ή μουσική 56 έκ τών χαρακτηριστικω-
τέρων μελωδιών, τών περιλαμβανομένων εις τό δημοσίευμα, προς ύποβοήθησιν
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ούτω τού χρησιμοποιούντος τό έργον εκπαιδευτικού ή μουσικολόγου. (Θα επακο-
λούθηση ή έκδοσις τόμου εις τον όποιον θα περιληφθή μουσική εκ τού ελληνικού
νησιωτικού χώρου).

Ε'ις τον Β' τόμον τής σειράς ταύτης, ô όποιος, ώς ελέχθη, ευρίσκεται υπό
παρασκευήν, θα περιληφθούν τά κείμενα κατηγοριών ασμάτων, τά όποια δέν αντι-
προσωπεύονται εις τον Α' τόμον.

Εις τήν σειράν τών δημοσιευμάτων τού Κέντρου εξεδόθη έτι τό 1965 ε'ις
2αν έκδοσιν, βελτιωμένην, τό βιβλίον τοΰ Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Ελληνική Λαο-
γραφία, Μέρος Α', Μνημεία τοΰ Λόγου, σελ. 450.

Ύπό σύνταξιν ευρίσκεται νΰν ό Λαογραφικός 'Λτλας τής Ελλάδος εις τον
οποίον θα περιληφθούν κατ' αρχήν θέματα, καθωρισμένα εις σχετικάς ευρωπαϊκός
συσκέψεις, ώστε έκ τών Λαογραφικών χαρτών τούτων εις έκάστην χώραν, νά
έκδοθή κατόπιν, ώς προβλέπεται, ενιαίος ευρωπαϊκός Λαογραφικός "Ατλας.

Ή Έπετηρίς τοΰ Κέντρου (πρώην Λαογραφικού Αρχείου) αποτελεί έτή-
σιον περιοδικόν δημοσίευμα αυτού άπό τού έτους 1939. Ε'ις τό περιοδικόν τούτο
τοΰ οποίου έχουν έκδοθή μέχρι τούδε 19 τόμοι, προσεχώς δέ, ώς εΐπομεν ήδη,
θα γίνη έναρξις τής εκτυπώσεως εις διπλούν τοΰ 20°ϋ καί τοΰ 21ου, έχουν περιλη-
φθή μελέται κυρίως τοΰ έπιστημονικοΰ προσωπικού τοΰ ιδρύματος, δημοσιεύεται
δ' έτι συστηματικώς καί ή Ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία άπό τοΰ έτους
1921, συνεχιζομένου ουτω τοΰ έργου τούτου τό όποιον εΐχεν επιχειρήσει ό Ν. Γ.
Πολίτης διά τήν περίοδον άπό τοΰ 1907 -1920 εντός τών πλαισίων τής συντα-
χθείσης ύπ' αυτού καί έκδοθείσης γενικής Ελληνικής βιβλιογραφίας.

Ή εν λόγω Έπετηρίς τοΰ Κέντρου άνταλλάσσεται πρός πολλά ομοειδή
περιοδικά τής Εύριόπης καί τής 'Αμερικής, καθισταμένης ούτω γνωστής καί ε'ις
τήν άλλοδαπήν τής παρ' ήμΐν επιστημονικής κινήσεως εις τον κλάδον τούτον.

Τής Βιβλιοθήκης, ειδικώς συγκεκροτημένης πρός τούς επιδιωκομένους εις
τό "Ιδρυμα επιστημονικούς σκοπούς, άποτελουμένης δέ σήμερον περίπου έξ 6000
τόμων καί ένημερουμένης τακτικώς, γίνεται χρήσις ου μόνον ύπό τοΰ 'Επιστημο-
νικού προσωπικού αύτού άλλα καί ύπ' άλλων επιστημόνων, ημετέρων καί ξένων.

Τό Κέντρον τής Ελληνικής Λαογραφίας ούτω διά τής όλης επιστημονικής
ταύτης οργανώσεως καί δραστηριότητος του μέχρι σήμερον, παρά τό δλιγάριθμον
τού προσωπικού του, άσκεΐ, τόσον διά τών δημοσιευμάτων του, όσον καί διά τών
έπιστημονικών πληροφοριών καί τής σχετικής ύλης ην χορηγεί εις ημεδαπά καί
άλλοδαπά ομοειδή ιδρύματα καί εις ειδικούς μελετητάς τοΰ λαϊκού πολιτισμού, πρός
δέ καί διά τής άντιπροσωπεύσεως αύτού εις διεθνείς συσκέψεις, έντονον πολιτι-
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στικήν άκτινοβολίαν ου μόνον είς τήν χώραν ημών αλλά καί εις άλλας τής Ευρώ-
πης, τής 'Ασίας καί τής 'Αμερικής.

Τό διεθνές ενδιαφέρον επί τού υποκειμένου έρεΰνης τού Κέντρου τής Λαο-
γραφίας, δηλ. τού ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, ώς δυναμένου να εξετασθή ιστο-
ρικώς εις πολλάς εκδηλώσεις αυτού μέχρι τής αρχής τής πρώτης χιλιετηρίδος
π. Χ. καί έτι παλαιότερον και άποτελέση οΰτω στοιχειον συγκρίσεως πρός όμοιας
εκδηλώσεις εις τόν ευρωπαϊκόν λαϊκόν πολιτισμόν, αυξάνεται συνεχώς.

Έκ παραλλήλου, κατανοηθείσης καί εν Ελλάδι της σημασίας τής Λαογρα-
φικής επιστήμης, ου μόνον απλώς άπό εθνικής άπόψεως άλλα καί άπό παιδευτι-
κής ευρύτερον διά τε τήν Στοιχειώδη παιδείαν καί τήν Μέσην, εισήχθη, ώς ε'ις
άλλας χώρας τής Ευρώπης καί τής 'Αμερικής, ή διδασκαλία τού μαθήματος είς
τά προγράμματα σπουδών τών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, 'Αθηνών καί
'Ιωαννίνων, τών Παιδαγωγικών 'Ακαδημιών καί τών Διδασκαλείων μετεκπαι-
δευσεως τών λειτουργών τής Μέσης καί τής Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως.

Κατά ταύτα ή άποστολή τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας
τής 'Ακαδημίας έχει ιδιάζουσαν εθνικήν σημασίαν, διό καί επιβάλλεται με τήν
άπό τοΰ έτους τοΰτου έναρξιν τής δευτέρας πεντηκονταετηρίδος τής δράσεως
αυτού, να τύχη τούτο υπό τε τής 'Ακαδημίας καί τής Πολιτείας ε'ιδικωτέρας προ-
σοχής καί παρακολουθήσεως εις τήν επιτέλεσιν τοϋ έργου του, τό όποιον, ώς
έτονίσθη, δεν έχει άξίαν μόνον διά τήν Ελλάδα άλλ' ευρύτερον καί διά τους
λοιπούς λαούς τής Εύρώπης καί κατά πρώτον λόγον τους γειτονικούς τής Χερσο-
νήσου τοΰ Αϊμου, είτα δέ καί δι' άλλους εκτός τής Εύρώπης.

RÉSUMÉ

L'oeuvre du Centre de recherches du Folklore Hellénique
pendant les 50 ans de son fonctionnement (1918 - 1968)

par Anast. Orlandos

Le professeur et académicien M. Anast. Orlandos en sa qualité de
président du bureau du Centre de recherches du Folklore Hellénique
(ex Archives de Folklore) a présenté le 21 novembre 1968 devant la
séance plénière de l'Académie d'Athènes le rapport suivant concernant
l'activité du dit Centre à l'occasion de son cinquantenaire.

En 1918 fut fondé un Institut scientifique sous le nom d'«Archives
du Folklore». Cet Institut passa en 1926 sous la juridiction de l'Acadé-
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mie d'Athènes et en 1966 prit le nom de «Centre de recherches du Fol-
klore Hellénique».

Au cours des 50 années de son existence le Centre a réussi à réunir
une matière folklorique très riche et très intéressante, provenant de pres-
que toutes les régions du monde grec (Grèce actuelle et régions ex-grec-
ques d'Asie Mineure, de Thrace orientale, de Bulgarie et d'Albanie).

Le Centre est divisé en six sections : a) textes des chansons popu-
laires, b) musique populaire (16.000en régistrements sonores, faits jusqu'à
présent sur place dans les différentes provinces de Grèce, et une collec-
tion de 2.000 disques de musique populaire sont conservés dans les
archives de cette section), c) proverbes et dictons populaires, d) textes
concernant la vie sociale et la vie matérielle du peuple grec, e) collec-
tion cinématographique (8.000 mètres de film de 16 m/m sur 79 sujets de
la vie populaire traditionnelle) et f) collection d'objets folkloriques (760
objets, dont une riche collection d'instruments de musique populaire).

Depuis 1923 paraît sous le titre «Publications des Archives du Fol-
klore» une série d'ouvrages concernant le folklore grec. Jusqu'à 1931
ont vu le jour cinq volumes, dont trois, sous le titre «Mélanges de fol-
klore», sont la réimpression d'articles folkloriques» du Prof. Nicolas Poli-
tis, principal fondateur de la science du folklore en Grèce. Après une
longue interruption cette série apparaît de nouveau avec la publication
des ouvrages suivants :

1) (G. C. Spyridakis, G. A. Mêgas et D. Pétropoulos), Chansons populai-
res grecques (Choix), tome ier, Athènes 1962, pp. λβ' -j— 5x7 (Introduction.
Chansons acritiques, historiques, klephtiques et ballades).

2) St. Kyriakidis, Folklore de Grèce. Partie A', 2e éd., Athènes 1965,
PP· η' + 433·

3) G. C. Spyridakis et Sp. Péristéris, Chansons populaires grecques,
tome Ille (Choix de textes musicaux). Athènes 1968, in 40, pp. μθ·'-{-4ΐ7+5
disques de musique.

Parallèlement à la série citée ci-dessus paraît depuis 1939 l'«An-
nuaire des Archives du Folklore» (vol. 1 - 17, 1939 -1965), qui depuis 1966
porte le titre d'«Annuaire du Centre de recherches du Folklore Helléni-
que» (vol. 18/19, 1966-7).

Cette organisation et ces travaux permettent au Centre du Folklore
de se trouver en contact permanent avec des spécialistes et des Instituts
folkloriques de la Grèce et de l'étranger.


