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Κατά τό έτος τούτο αί είς προσωπικόν έλλεί\|;εις, αΐ προελίΐούσαι έκ τής κατά
τό παρελθόν έτος άρσεως τής αποσπάσεως τού καθηγητού Δ. Οίκονομίδου καί τών
μουσικών Σπ. Σκιαδαρέση καί Σπ. Περιστέρη, έπληρώθησαν διατεθέντων τούτων
άπό τοϋ τέλους 'Ιανουαρίου καί πάλιν εΐς τήν ύπηρεσίαν τοϋ 'Αρχείου. Έπανελ-
θόντος δέ τήν 15 Σεπτεμβρίου καί τοϋ συντάκτου Δ. Πετροπούλου έκ τής έν Πα-
ρισίοις τριετούς μετεκπαιδεύσεως αύτοΰ, αί εΐς συντακτικόν προσωπικόν δυνάμεις
τοΰ 'Αρχείου συνεπληρώθησαν, αλλά παραμένουν εισέτι κεναί αί δύο όργανικαι
θέσεις γραφέων.

Πρός πλουτισμόν τής συλλογής τών δημοτικών ημών ασμάτων καί διά-
σωσιν τών μελωδιών αύτών ένηργήθη χορηγία τής Επιτροπής τοΰ Μπαγκείου
Κληροδοτήματος μηνιαία άποστολή εΐς Δυτ. Μακεδονίαν, ήτις άνετέιθη εΐς τόν
Διευθυντήν τοΰ 'Αρχείου καί τόν μουσικόν Σπ. Περιστέρην. Ούτοι έργασθέντες
τόν μήνα Σεπτέμβριον έν Σιατίστη καί Καστόρια άπετύπωσαν διά τοϋ φωνολη-
πτικοΰ ημών μηχανήματος Telefunken 220 δημοτικά άσματα, ήτοι 1G0 παρά τρα-
γουδιστών έκ Σιατίστης, 40 έκ Καστορίας, 12 έκ Βογατσικού καί 8 έξ 'Αργούς
Όρεστικοϋ. Συγχρόνως ό Διευθυντής τοϋ 'Αρχείου έμελέτησεν έν Κοζάνη, Σια-
τίστη καί Καστόρια τήν λαϊκήν άρχιτεκτονικήν σχεδιάσας έξ ιδίων αύτοΰ κατα-
μετρήσεων 41 κατόψεις οικιών, Πρός συμπλήρωσιν δέ τών κενών, τά οποία πα-
ρουσιάζει ή παράδοσις τών άκριτικών καί έν γένει τών διηγηματικών ασμάτων,
άνετέί)η ειδική άποστολή εΐς τόν συντάκτην Δ. ΙΙετρόπουλον έπ' εύκαιρία τής ανά
τήν Ελλάδα περιοδείας πρός συναφείς λαογραφικούς σκοπούς τοΰ καθηγητού τοΰ
έν Hartford τής 'Αμερικής Trinity College κ. Δημ. Νοτοπούλου. Κατά τήν με-
τάβασιν αύτών εΐς Άκαρνανίαν καί "Ηπειρον κατεγράφησαν ύπό μέν τοΰ κ. Νο-
τοπούλου έπί φωνοταινιών αί μελφδίαι 27 δημοτικών ασμάτων, ύπό δέ τοϋ κ.
Πετροπούλου κατηρτίσθη συλλογή εξ 80 ασμάτων.

Πρός καθοδήγησιν τών δημοδιδασκάλων τών έπιθυμούντων νά καταγίνωσιν
εΐς τήν περιγραφήν τών εθίμων τοϋ λαού άπεστάλησαν πρός τούς έπιθεωρητάς
τών δημοτικών σχολείων 3.000 άντιτύπων τών Ζητημάτων τής Ελληνικής Λαο-
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γραφίας, τών συνταχθέντων πρός τόν σκοπόν τοΰτον ύπό τοΰ Διευθυντού τού
'Αρχείου πρός διανομήν εις τούς κατά τήν κρίσιν των μάλλον ενδεδειγμένους έκ
τών δημοδιδασκάλων είς τήν έργασίαν ταύτην. "Εχομεν δέ δι' έλπίδος, ότι οί λει-
τουργοί τής 'Εκπαιδεύσεως, οί προερχόμενοι έκ τών σπλάγχνων τού λαοΰ, θά
είσακούσωσι τήν έκκλησιν τής 'Ακαδημίας καί τήν σύστασιν τοΰ Υπουργείου τής
Εθνικής Παιδείας καί θά συνεργασθώσι μεθ' ημών εις τήν συστηματικήν έρευ-
ναν τής λαογραφίας τής Πατρίδος. Αί πρώται συλλογαί, 19 τόν αριθμόν έκ σελί-
δων 959, ών 8 έκ μόνης τής εκπαιδευτικής περιφερείας Μαντινείας, άποτελοΰν
εύοίωνον άπαρχήν.

Είς τόν πλουτισμόν τών συλλογών τοΰ 'Αρχείου συμβάλλει καί τό έν τφ
Πανεπιστημίω 'Αθηνών Λαογραφικόν Φροντιστήριον, εις τό όποιον υπεβλήθησαν
κατά τό λήξαν έτος 58 συλλογαί έκ σελίδων 760, αΐτινες κατετέθησαν είς τό Λαο-
γραφικόν Άρχείον. Πρός τούτοις 7 χειρόγραφα έδωρήθησαν ύπό φίλων τοΰ Λαο-
γραφικού 'Αρχείου. Έκ τούτων έν (άριθ. 1686 Α—Ε) έκ σελ. 217, περιέχον
πλουσίαν συλλογήν παροιμιών έξ 'Αγίας Θέκλης τής Κεφαλληνίας, έδωρήθη ύπό
τής κ. Μαρίας Κάτε Λιβιεράτου, τά δέ λοιπά ύπό τών κ. Δ. Οίκονομίδου, Γ.
Μέγα καί τών δ/ίδων Γ. Ταρσούλη καί Λαλαγιάννη. Κατά ταύτα είσήλθον κατά
τό έτος τούτο εις τό Άρχείον έν όλ<ρ 84 χειρόγραφα έκ 2306 σελίδων (έναντι 54
χειρογράφων έκ σελίδων 2475 τοΰ παρελθόντος έτους), καταγραφέντα υπ' αριθ-
μόν 1686—1769. Ή περιεχόμενη εις αύτά ύλη είναι: άσματα 592, δίστιχα 412,
παροιμίαι 6200, παραμύθια 10, παραδόσεις 2, αινίγματα 113 καί ποικίλη άλλη
ύλη, άναφερομένη εις τάς πράξεις καί ένεργείας τοΰ ελληνικού λαού.

Είς άποδελτιωτικήν έργασίαν ήσχολήθη μόνον ό συντάκτης Δ. Οίκονομίδης
άποδελτκ»σας 8 χειρόγραφα έκ σελίδων 675 (ύπ' άριθμόν 747. 787. 788. 789.
1475. 1588. 1612 καί 1665 Α—Δ) καί σταχυολογήσας έξ αύτών άσματα 430, δί-
στιχα 13, παροιμίαο 173, παραμύθια 26, αινίγματα 90, παιδιάς 11, εχιχάς 93)
ονόματα 182 καί ποικίλην άλλην λαογραφικήν ύλην.

Οί λοιποί συντάκται κατέγιναν είς τήν κατάταξιν καί έπεξεργασίαν τής συγ-
κομισί)είσης ύλης. Κατετάχθησαν δημοτικά άσματα 2040 (έναντι 1077 τού παρελ-
θόντος έτους), ήτοι 475 ύπό τής Μ. Ίωαννίδου, 1481 ύπό τού Γ. Σπυριδάκη,
53 ύπό τοΰ Κ. Ρωμαίου καί 31 ύπό τού Δ. ΙΤετροπούλου, όστις ήσχολήθη καί
εις τόν ύπομνηματισμόν τών έκλεγέντων διά τό παρασκευαζόμενον άπάνθισμα
ιστορικών ομμάτων. Είς τόν έλεγχον δέ τής γενομένης εκλογής κατέγινεν ό Διευ-
θυντής τοΰ Αρχείου. Προσέτι κατετάχθησαν συστηματικώς 23.289 παροιμίαι
(έναντι 21.600 τού παρελθόντος έτους) ύπό τού συντάκτου Δ· Λουκάτου.

Είς τήν Έθνικήν Μουσικήν Συλλογήν συνεχίσθη ύπό τών μουσικών Σπ.
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Σκιαδαρέση καί Σπ. Περιστέρη ή μεταγραφή δημοτικών ασμάτων έκ τής βυζαντι-
νής παρασημαντικής είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν, μεταγραφέντων 396
ασμάτων, ήρξατο δέ καί ή Καταγραφή τών έπί δίσκων άποτυπωμένιον μελφδιών
τής λαϊκής ήμών μουσικής εις τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν.

Κατά τό έτος τούτο έπερατώθη ή έκδοσις τοϋ 6ου τόμου τής Έπετηρίδος
τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου τών έτών 1950-1952.

Χρήσιν τών συλλογών τοϋ 'Αρχείου έκαμαν διά τάς μελέτας των αί δ/ίδες
Γ. Ταρσούλη καί Ελένη Λαζαρίδου, ή κ. Καμαρινέα - Rosenthal, ή κ. Καλλιόπη
Μουσαίου - Μπουγιούκου, ό κ. Bouvier καί ό καθηγητής κ. Δ. Νοτόπουλος.

Είς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ 'Αρχείου εισήχθησαν 77 βιβλία καί φυλλάδια
(έναντι 195 τοΰ προηγουμένου έτους), καταγραφέντα είς τό Βιβλίον Εισαγωγής
ύπ' άριθμόν 1992-2069. 'Εκ τούτων 15 προέρχονται έξ άνταλλαγής τής «Έπε-
τηρίδος» πρός ξένα καί ήμέτερα λαογραφικά περιοδικά, 5 έξ άγοράς, 5 έκ προσφο-
ράς τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τά δέ λοιπά έκ δωρεών: έδώρησαν ήμΐν τάς εκδό-
σεις των ή Επιστημονική Εταιρεία, ή Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, ή Εται-
ρεία Κυπριακών Σπουδών, ή Επιτροπή Κυδωνιών, ό Δήμος Κοζάνης καί οί
έκδόται τής Ποντιακής Εστίας, τοΰ Ποντιακοΰ Θεάτρου, τής Ελληνικής Κύ-
πρου, τοΰ Συνεταιριστοϋ, τών Κυπριακών Γραμμάτων, τοΰ Πανός, ώς καί οί κύ-
ριοι: Κ. Άμαντος 5, Γ. Καζαβής 4, Δ. Οίκονομίδης 3, Παρ. Μηλιόπουλος 2,
Γ. Μέγας 2, Γ. Σπυριδάκης 2, Κ. Χαριτάκης 2, Δ. Μπαλάνος 1, Άλ. Οικονό-
μου 1, Κ. Κακούρη 1, Χρ. Ένισλείδης 1, Στ. Κυριακίδης 1, Ί. Καλλέρης 1,
Δ. Λουκάτος 1, Δ. Πετρόπουλος 1, Σπ. Περιστέρης 1, Μ. Λαγουδάκη 1, Φ. Σα-
ρεγιάννη 1, Στρατής Κολαξιβέλης 1.

Μέγα έμπόδιον εις τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τοΰ καθ' ημάς 'Αρχείου
άποτελεί ή άπό πέντε έτών χρονολογουμένη παντελής έλλειψις γραφέων, ήτις δυσ-
χεραίνει τό έργον τής άποδελτιώσεως καί κατατάξεως τής συγκομισθείσης έν τφ
'Αρχείω υλης.

Έν 'Αθήναις Tfj 31 Δεκεμβρίου 1952

Ό Διευθυντής τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου
Καθηγητής Γ. Α. ΜΕΓΑΣ
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