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ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1950 ΚΑΙ 1951

Α '. Κατά τό έτος 1950.

Κατά τό λήγον έτος τό προσωπικόν τού Λαογραφικού Άρχείου ένισχύθη διά
τής τοποθετήσεως τού συντάκτου Κ. Ρωμαίου καί διά τής άποσπάσεως εις αύτό δύο
μουσικών, τού Σπ. Σκιαδαρέση και τοϋ Σπ. Περιστέρη, καθηγητών τής μουσικής εις
σχολεία τής Μέσης Εκπαιδεύσεως. Διά τής άποσπάσεως ταύτης κατέστη δυνατή ή
έναρξις τών εργασιών τής προσηρτημένης εις τό Άρχει ο ν Έθν. Μουσικής Συλλογής.

Έκ τών δύο συντακτών, οΐτινες έλαβον ύποτροφίαν παρά τής Γαλλικής Κυ-
βερνήσεως, ό μέν Δημ. Λουκάτος μετά ΰπερδιετεΐς σπουδάς έν Παρισίοις επανήλθε
τήν 28Ίν Μαρτίου έ. έ. εις τήν έν τφ Άρχείω θέσιν του, ό δέ Δημ. Πετρόπουλος
συνεχίζει τάς έν τή γαλλική πρωτευούση σπουδάς του.

Δυστυχώς αί κενωθεΐσαι πρό τριετίας θέσεις γραφέων έν τφ Άρχείω δέν
έπληρώθησαν εισέτι, ή δέ παντελής άπό τοσούτου χρόνου έλλειψις γραφέων απο-
τελεί μέγα πρόσκομμα είς τήν διεξαγωγήν τοϋ έργου ημών. Ούτω πλην τοΰ Διευ-
θυντού καί τών άνωτέρω μνημονευομένων συντακτών καί μουσικών, κατά τό έτος
τούτο είργάσθησαν έν τφ Άρχείω οί συντάκται Μαρία Ίωαννίδου καί Γ. Σπυριδάκης
καί ό άπεσπασμένος έκ τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως καθηγητής Δ. Οίκονομίδης.
Άλλ'άπό τής 151!? Σεπτεμβρίου έστερήθημεν τής υπηρεσίας τοΰ συντάκτου Γ. Σπυ-
ριδάκη, έ'νεκα τής άπασχολήσεως αυτού εις άλλη ν έργασίαν τής Ακαδημίας.

1. Πλουτισμός τών συλλογών τού Άρχείου.

Καί κατά τό λήγον έτος ουδείς διαγωνισμός πρός συλλογήν λαογραφικού
υλικού προεκηρύχθη καί ουδεμία έγένετο άποστολή τοΰ προσωπικού πρός είδικάς
έπί τόπου έρευνας. Άναπλήρωσίν τινα τής ελλείψεως ταύτης άπετέλεσεν ή ύπό φοι-
τητών τής Φιλοσοφικής Σχολής συλλογή λαογραφικοΰ υλικού, ή γινομένη έπί τή
βάσει τών Έροηηματολογίων τοΰ Άρχείου πρός ύποβολήν εις τό Λαογραφ. Φρον-
τιστήριον τοΰ καθηγ. Γ. Μέγα. Έκ τής έργασίας ταύτης προήλθον 15 χειρόγραφα
έκ σελ. 304, άτινα κατετέθηοαν είς τό Λαογρ. Άρχεΐον ύπ'άριθ. 1610, 1613-1615,
1619, 1620 καί 1623-1631. "Ετερα 8 χ/φα έδωρήθησαν ύπό φίλων τού Λαογρ.
Άρχείου ήτοι 3 (ύπ'άρ. 1611, 1616 καί 1617 έκ σελ. 58), περιέχοντα κείμενα
λαϊκής μουσικής, καταγεγραμμένα είς βυζαντινή1/ παρασημαντικήν, ύπό τοΰ καθη-
γητού κ. Κ. Κώνστα, 2 (ύπ' άριθ. 1621 καί 1622 έκ σελ. 36) ύπό τοΰ καθηγητού
κ. Άν. Καραναστάση, 2 (ύπ' άριθ. 1609 καί 1612 έκ σελ. 72) ΰπό τοΰ συντάκτου
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κ. Δημ. Οΐκονομίδου καί εν (ύπ' αριθ. 1618 έκ σελ. 3) ύπό τών κληρονόμων τοΰ
μακαρίτου Δ. Λουκοπούλου. Εις ταύτα δέον νά προστεθούν 3 χ/φα (ύπ'άριθ. 1606,
1607 καί 1608),ά'τινα άπηρτίσθησαν διά σταχυολογίας λαογρ.ΰληςέκ χ/φων τού'Ίστορ.
Λεξικού. Ούτω εισήχθησαν κατά τό έτος τούτο έν όλφ 26 χειρόγραφα έκ σελ- 677
(έναντι 14 χ/φων έκ σελ. 540 τοΰ παρελθόντος έ'τους), ή δέ περιεχομένη είς αύτά
ύλη, ή υποκείμενη είς άρίθμησιν, εΐναι: 75 άσματα, 49 δίστιχα, 617 παροιμίαι,
8 παραδόσεις, 11 μύθοι καί παραμύθια, 94 αινίγματα, 2 έπφδαί, 90 τοπωνύμια,
50 ονόματα ζφων, 10 εύχαί, ποικίλη δ' είναι καί ή άλλη ύλη, αναφερομένη ιδία
εΐς τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν.

2. Άποδελτίωσις λαογραφικής ύλης.

Ή έλλειψις γραφέων καί ή άπασχόλησις τών συντακτών εΐς εργασίας κατα-
τάξεως καί επεξεργασίας τής άποθησαυρισθείσης έν τφ Αρχείο) ύλης περιώρισε
τήν άποδελτιωτικήν έργασίαν είς τό ελάχιστον. Μόνον τρία έκ τών 140 άναποδελ-
τιώτων χ/φων τού Ίστ. Λεξικού καί εν έκ πολλών τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου (άρ. 1571)
έκ σελ. έν όλω 223, ώς καί εν μόνον ε ν τύπον, τό περί Μάνης καί Μανιατών βιβλίον
τοΰ 'Α. Πατσουράκου, ήδυνήθημεν ν' άποδελτιώσωμεν, άπασχοληθέντος εΐς τήν
έργασίαν ταύτην τοΰ έπικ. ταξινόμου Δημ. Οΐκονομίδου. Ή σταχυολογηθεΐσα
δ° ύπ'αύτοΰ ύλη είναι: 55 ασματα, 15 δίστιχα, 55 παροιμίαι, 5 παραδόσεις, 2 παι-
διαί, 9 εύχαί, 31 παρωνύμια, 89 τοπωνύμια, 81 ονόματα ζφων καί φυτών, ώς καί
ποικίλη άλλη ύλη, αναφερομένη εΐς τά έθιμα τοΰ λαοΰ. 'Εννοείται ότι ή άντιγραφική
καί άποδελτιωτική έργασία είναι ουσιώδους δι' ημάς, ώς καί διά πάν Άρχεϊον, ση-
μασίας, διότι άνευ αύτής ή άποκει μένη εΐς χειρογράφους και εντύπους συλλογάς ύλη
παραμένει άχρησιμοποίητος.

3. Κατάταξις καί μελέτη τοΰ υλικού.

Κατά τά λοιπά αί έργασίαι τοΰ 'Αρχείου περιεστράφησαν είς τήν συστημα-
τικήν κατάταξιν καί έπεξεργασίαν τών δημοτικών ασμάτων, τών παροιμιών καί
τών μύί^ων καί παραμυθιών τού ημετέρου λαοΰ.

Εΐς τήν κατάταξιν τών ασμάτων ήσχολήί)ησαν οί συντάκται Γ. Σπυριδάκης
καί Κ. Ρωμαίος, καταταχθέντων ύπό μέν τοΰ πρώτου 696 ασμάτων, ύπό δέ τοΰ
δευτέρου 189 φσμάτων. Είς τήν έκλογήν τών καταλληλότερων διά τό παρασκευαζό-
μενον απάνθισμα ασμάτων, ήτις προαπαιτεί συγκέντρωσιν καί μελέτην πασών τών
γνωστών δημοσιει*μένων καί άδημοσιεύτων παραλλαγών εκάστου ασματος, κατέγι-
νεν ή συντάκτρια Μ. Ίωαννίδου, μελετήσασα 33 ακριτικά άσματα, εΐς τόν έ'λεγχον
δέ τής γενομένης μέχρι τούδε εκλογής καί τήν προπαρασκευήν τής Ικδόσεως ό Διευ-
θυντής τοΰ 'Αρχείου. Εΐς τήν κατάταξιν τών παροιμιών ήαχολήθη άπό 28 Μαρτίου,
ότε έπανήλθεν έκ τής διετούς εκπαιδευτικής του άδείας, ό συντάκτης Δ. Λουκάτος
κατατάξας καί ταξιθετήσας 8402 παροιμίας. Εΐς τήν προπαρασκευήν τής έκδόσεως
τού επιστημονικού Καταλόγου τών ελληνικών παραμυθιών ήσχολήθη ό επίκ. συν-
τάκτης Δ. Οίκονομίδης άναλύσας εις τά κύρια αύτών στοιχεία 300 παραμύθια τής
ανεκδότου συλλογής τοΰ αειμνήστου καθηγητού 'Αδ, 'Αδαμαντίου.
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4. Εκδόσεις.

Κατά τό έ'τος τούτο έπερατώθη ή έ'κδοσις τών Ζητημάτων τής Ελληνικής
Λαογραφίας, έκτυπωθέντων τών δύο υπολειπομένων τευχών, τών αναφερομένων
ε'ις τήν λαϊχήν λατρείαν, τήν μαγείαν, τήν μαντικήν, τήν άστρολογίαν καί μετεα)-
ρολογίαν και τήν δημώδη ΐατρικήν. Ταύτα συνταχθέντα ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ
'Αρχείου πρός καθοδήγησιν τών συλλογέων λαογραφικής ύλης παρέχουν σαφή ύπο-
τύπωσιν τών θεμάτων τής λαογραφικής έρεύνης, διευκρινουμένων διά τής παραθέ-
σεως χαρακτηριστικών παραδειγμάτων. Ούτω είς χείρας τών επιθυμούντων νά συμ-
βάλουν εΐς τήν λαογραφικήν έξερεύνησιν τής Πατρίδος δέν δίδεται απλούν καί
ξηρόν έρωτηματολόγιον, άλλά πλήρες και σαφές υπόδειγμα διά τε τήν συλλογήν
καί τήν επιστημονική ν κατάταξιν τής ύλης.

Μέ τήν εκδοσιν τών Ζητημάτων τής Ελληνικής Λαογραφίας περατοΰται καί
ή έκτύπωσις τού τρίτου τόμου τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, περιέ-
χοντος εργασίας τού Διευθυντού, τοΰ ακαδημαϊκού Κ. Μαλτέζου καί τών συντα-
κτών Μ. Ίωαννίδου καί Γ. Σπυριδάκη. Θά ήτο δ' έ'τοιμος καί ό πέμπτος τόμος
αυτής, άν μή έκ τής μακράς άπεργίας άνεκόπτετο ή πρόοδος τής εκτυπώσεως αύτοΰ.

5. 'Εθνική Μουσική Συλλογή.

Τύχη αγαθή τό έτος τοΰτο ειδε έγκαινιαζόμενον τό έ'ργον τής περισυλλογής
καί διασώσεως τών δημωδών μελωδιών τοΰ ελληνικού λαοΰ, to όποιον άπό τοΰ
έ'τους 1914 ειχεν άνατεθή ύπό τής Πολιτείας εΐς τήν ίδρυθεΐσαν διά τοΰ νόμου
432 Έθνικήν Μουσικήν Συλλογήν. Αύτη είχε μέν συγχωνευί)ή διά τού άπό 14
Μαρτίου 1927 διατάγματος είς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον, άλλ' ελλείψει ειδικευμέ-
νου εΐς τήν μουσικολογίαν προσωπικού δέν ήδυνήθη νά λειτουργήση. Έκ τούτου
καί τό φωνοληπτικόν μηχάνημα, τό όποιον έν ετει 1939 ή 'Ακαδημία δι' άδράς
δαπάνης έπρομηθεύθη, παρέμενεν μέχρι τούδε έν αχρηστία. Διά τούτο ευγνωμο-
σύνη οφείλεται εΐς τόν "Ύπουργόν τής Παιδείας, τόν έγκρίναντα τήν άπόσπασιν
τών δύο μουσικών.

"Εναρξις τών εργασιών τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής έγένετο τή 10η
Φεβρουαρίου. Συμφώνο>ς πρός τό συνταχδέν ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ 'Αρχείου πρό-
γραμμα προκαταρκτικών έργασιών κατηρτίσθη ύπό τού Σπ. Σκιαδαρέση γενικός
βιβλιογραφικός κατάλογος μουσικής λαογραφίας (κατά συγγραφείς καί τόπους), ύλη
δέ μουσική άπεδελτιώθη έκ τών μουσικών περιοδικών Μουσικής, Φόρμιγγος,
'Αρίωνος, Όρφέως, Λύρας, 'Απόλλωνος Μουσηγέτου, Νέας Φόρμιγγος, ώς καί έκ
τών έντυπων συλλογών Edw. Jones, Lyric Airs καί Weitzmann, Geschichte der
griech. Musik κλπ. Ούτω άπεδελτιώθησαν δι' αντιγραφής μουσικών καί ποιητι-
κών κειμένων ύπό μέν τοΰ Σπ. Σκιαδαρέση εΐς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν
179 $σμ., ύπό δέ τοΰ Σπ. Περιστέρη εΐς τήν βυζαντ. παρασημαντικήν 398 άσματα·

Έκ παραλλήλου τό προσωπικόν τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής έξησκήθη
εΐς τήν χρήσιν τού φωνοληπτικοΰ μηχανήματος Telefunken τή βοηθεία τοΰ κ. Ί·
Διβόλη, τεχνικού υπαλλήλου τού Εθνικού 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, ούτω δ' ήδυ-
νήθημεν νά κάμωμεν έ'ναρξιν καί τοΰ κυρίου ημών έ'ργου, δηλαδή τής συλλογής
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δημωδών μελωδιών διά φωνοληψίας έπί δίσκων. Είς τοΰτο ουνετέλεσεν ή Διεύθυν-
σις τοΰ Έθνικοΰ Ιδρύματος Ραδιοφωνίας χορηγήσασα ήμίν 25 φωνοληπτικούς
δίσκους καί έπιτρέψασα είς δύο τών τεχνικών αυιής υπαλλήλων, τούς κ. Διβόλην
καί Τσιριγώτην, οπως βοηθήσωσιν ημάς είς τάς αρχάς τοΰ φωνοληπτικοΰ ημών
έργου. Έκ τούτου εύχαριστίαι οφείλονται εΐς τε τόν Διευθυντήν κ. Χ. Τσιγάντεν
καί τό προσωπικόν τής Ραδιοφωνίας.

'Ακολουθοΰντες ειτα τήν άρχήν, δτι οί τραγουδισταί, διά ν' άποδώσουν πι-
στώς τήν λαϊκήν μας μουσικήν, δέν πρέπει ν' άπομακρύνωνται τοϋ οικείου εΐς αυ-
τούς περιβάλλοντος, μετεφέρομεν τό μηχάνημα ημών πρώτον είς τόν έν Καλλιθέα
συνοικισμόν τών Ποντίων καί κατόπιν εΐς τόν έν Άναστάσει Πειραιώς (Ταμπού-
ρια) συνοικισμόν τών έκ Καππαδοκίας Σινασιτών καί Φλογητινών καί ούτω άπε-
τυπώσαμεν έπί 23 δίσκων 26 Ποντιακά, 24 Σινασίτικα και 18 Φλογητινά τραγού-
δια. Προσπάθεια πρός καθορισμόν τοΰ προσφορωτέρου διά τά ελληνικά τραγούδια
συστήματος καταγραφής τών μελωδιών έγένετο ύπό τού Σπ. Περιστέρη καταγρά-
ψαντος εΐς εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν δοκιμαστικώς ποντιακάς μελωδίας έκ πέντε
δίσκων. Ή άπαρχή έγένετο, οί δ' οιωνοί είναι αίσιοι, παρέχοντες τήν ελπίδα, άν ένι-
σχυθώμεν οικονομικώς εΐς τήν ένέργειαν άποστολών τοϋ προσωπικού εΐς τάς επαρ-
χίας καί τάς νήσους τής Ελλάδος, ότι θά δυνηθώμεν και τήν τελευταίαν ταύτην
ώραν νά περισυλλέξωμεν καί περισώσωμεν έκ τής φθοράς τάς δημώδεις μελωδίας
τού ήμετέρου λαού.

6. Χρήσις τών συλλογών τοϋ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου.

Χρήσιν τών συλλογών τοϋ 'Αρχείου κατόπιν έπισήμου άδειας έκαμαν εΐς

τάς μελέτας των αί κ. Κατερίνα Κακούρη, Γεωργία Ταρσούλη καί οί καθηγηταί
κ. Φ. Κουκουλές καί Ί. ΓΙαπαϊωάννου.

7. Βιβλιοθήκη.

Εΐς τήν βιβλιοθήκην τοϋ 'Αρχείου εισήχθησαν κατά τό έτος τούτο 82 βιβλία
καί φυλλάδια (έναντι 33 τοΰ προηγουμένου έτους) καταγραφέντα εΐς τό βιβλίον
εισαγωγής ύπ' αριθ. 1822—1904. Έκ τούτων 5 προέρχονται έξ άγοράς, 4 έξ
άνταλλαγής πρός τήν Επετηρίδα τοϋ Λαογρ. 'Αρχείου, 32 έκ δωρεάς τοΰ
πολυτίμου φίλου τοΰ ήμετέρου 'Αρχείου δ/ρος κ. Γ. Καζαβή, 5 εκ προσφοράς τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών καί 36 έκ δωρεάς συγγραφέων και έκδοτών.

Αντίτυπα τών έκδόσεών των άπέστειλαν ήμίν ή Ελληνική Λαογραφική Εται-
ρεία, ή Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, ή Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, οί
έκδόται τής Ποντιακής Εστίας καί τοΰ Ποντιακοΰ Θεάτρου, ή Μπάγκειος 'Επι-
τροπή και οί Rheinhold Stromberg, καθηγητής έν Goteborg 2, Κ. Παπαγεωρ-
γίου 2, Γ. Μέγας 3, Φ. Δραγούμης 1, ώς καί οί κύριοι Μ. Στεφανίδης, Άν.
Βρόντης, Θ. Παπασπυρόπουλος, Β. Κριμπάς, Μέλπω Μερλιέ, "Αν&. Παπαδόπουλος,
Σπ. Μουσούρης, Γ. Ζερζελίδης, Σπ. Μελάς, Ί. Παμπούκης, Νύσσης Μεσσηνέζης,
Άρης Κωνσταντινίδης, Ί. Κουτσογιαννόπουλος, Χρ. Λεβάντας, Δ. Σαλαμάγκας,
Γ. Βλαστός, Στ. Κυριακίδης, Άντ. Χατζής, C. Brouzas, "Α, Παπακώστας, Γ. Σπυ-
ριδάκης, Ξ. Άκογλου, Δ. Βαγιακάκος,
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Είμεθα εύγνώμονες πρός τούς ευγενείς δωρητάς καί 'ιδιαιτέρως πρός τόν έν
Νέα Υόρκη έγκατεστημένον λόγιον ίατρόν κ. Γ. Καζαβήν, όστις πρός τοις άλλοις
κατέβαλεν έπ' ονόματι τοϋ ημετέρου Άρχείου και τάς συνδρομάς μιας 25ετίας είς
τό περιοδικόν Journal of American Folklore, αλλ' είναι ευνόητον, ότι ουδεμία
ειδική βιβλιοθήκη δύναται ν' άνταποκριθή προς τον προορισμόν αύτής, αν έχη
άπό ετών, ώς ή τοΰ ημετέρου Άρχείου, άσυμπληρώτους τας σειράς τών ελληνικών
καί ξένων λαογραφικών περιοδικών.

Έλπίζοντες ότι θά καταστή εις τό προσεχές .μέλλον δυνατόν νά πληρωθώσιν
αί κεναί έν τω ήμετέρω Αρχεία) όργανικαί θέσεις καί νά παριιοχεθώσιν ήμϊν τ'
άπαραίτητα δια τήν προαγωγήν τών εργασιών ημών μέσα, χαιρετίζομεν χαρμο-
σύνως τό έπί θύραις νέον έτος.

'Εν Αθήναις τή 7η Δεκεμβρίου 1950.

Ό Διευθυντής τοΰ Λαογραφικού Άρχείου
Καθηγητής Γ. Α. ΜΕΓΑΣ

Β '. Κατά τό έτος 1951.

Τό Λαογραφικόν Άρχείον κατά μέν τό πρώτον έξάμηνον τοΰ λήγοντος έτους
είργάσθη άπροσκόπτως, μολονότι δύο τών μονίμων αύτοΰ συντακτών άπουσιάζουν
ό μέν είς Γαλλίαν, ό δέ είς Ά μερική ν έπί εκπαιδευτική άδεία, αί δύο δέ οργανικοί
έν τφ Άρχείω θέσεις γραφέων εξακολουθούν άπό πενταετίας νά παραμένουν κε-
ναί. "Αλλ' άπό τοΰ Σεπτεμβρίου, καταργηθέντος τοϋ Α. Ν. 250 τοΰ 1936, δυνάμει
τοϋ οποίου ή Ακαδημία Αθηνών ήδύνατο ν' άποσπά είς τά επιστημονικά αύτής
Αρχεία μέχρι πέντε λειτουργών τής Εκπαιδεύσεως, τό Λαογραφικόν Άρχείον έστε.
ρήθη τών ύπηρεσιών τριών άπεσπασμένων είς αύιό υπαλλήλων, τοΰ καθηγητοΰ
τοΰ έν Ξυλοκάστρφ γυμνασίου Δ. Οίκονομίδου καί τών διδασκάλων τής μουσικής
Σπ. Σκιαδαρέση καί Σπ. ΙΊεριστέρη. Έκ τούτου αί έργασίαι τοΰ Άρχείου κατά τό
δεύτερον εξάμηνον ύπελείφθησαν πολύ έναντι τών τοΰ πρώτου, ή δέ Εθνική Μου-
σική Συλλογή έπαυσε άπό 1 Σεπτεμβρίου λειτουργούσα, τοϋ φωνοληπτικοΰ αύτής
μηχανήματος κλεισθέντος καί πάλιν είς τάς θήκας του.

Αποστολή πρός συλλογήν λαογραφικού ύλικοϋ ένηργήθη μόνον μία είς
Ήπειρον τή χορηγία τής Μπαγκείου Επιτροπής, ή οποία διέθεσε πρός τόν σκο.
πόν τούτον 6 έκατομ. δραχμών. Ή αποστολή αύτη ανετέθη εις τόν έπίκουρον συντά-
κτην Δ. Οίκονομίδην καί εις τόν μουσικόν Σπ. ΓΙεριστέρην. Ούτοι μετοβάντες κατ'
Αϋγουστον εις'Ιωάννινα συνέλεξαν παρά χωρικών καταγόμενων έκ διαφόρων χα>ρίων
τών περιοχών Αργυροκάστρου, Χιμάρας καί Πρεμετής ό μέν πρώτος ποικίλην λαο-
γραφικήν ϋλην έκ σελίδων 417, ήτις κατετέθη είς τό Άρχείον ύπ' άριθ. χ/φ. 1665j
ό δέ δεύτερος 77 βορειοηπειρωτικά τραγούδια, τά όποια ένέγραψεν έπί 20 δίσκων
διά τοΰ φωνοληπτικοΰ ημών μηχανήματος Telefunken. Έτερα 21 άσματα, άποτυ-
πωθέντα ωσαύτως έν Ίαιαννίνοις έπί φωνοταινιών διά μηχανήματος Magnetofon
ύπό τής υπηρεσίας τοϋ Έθν. 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, στενώς συνεργασθείσης μετά
τής ημετέρας αποστολής, ευγενώς παρεχωρήθησαν πρός μελέτην εις τήν Έθν. ημών
Συλλογήν.
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Ούτω τό Λαογραφικόν 'Αρχεϊον καί ή Έθν. Μουσ. Συλλογή έπλουτίσθησαν
δι' άξιολογωτάτου υλικού έκ περιμαχήτου τμήματος τής προσφιλούς Βορείου 'Ηπεί-
ρου. "Οθεν εύχαριστίαι οφείλονται καί εις τήν Μπάγκειον Έπιτροπήν διά τήν πα-
τριωτικήν αύτής δωρεάν καί είς τό Έθν. Ίδρυμα Ραδιοφωνίας διά τήν πολύτιμον
αύτοΰ συνεργασίαν εί; τό έ'ργον τής περισυλλογής καί διασώσεως τών μελωδιών
τοΰ ελληνικού λαού.

Αί συλλογαί τοΰ Λαογραφ. 'Αρχείου έπλουτίσθησαν κατά τό έ'τος τοΰτο
καί δι' άλλων 53 χειρογράφαιν, εξ ών 2, τά ύπ' άριθ. 1684 Α'-Β' καί 1685 Β' έκ
σελ. 654 + 569, καταρτισθέντα κατά τά έ'τη 1857 καί 1858 ύπό τοΰ 'Αμοργίνου
σχολάρχου Έμμ. Ίωαννίδου έδωρήθησαν ήμΐν ύπό τού Συμβουλίου τής έν 'Αθή-
ναις 'Αρχαιολογ. Εταιρείας, 7 (τά ύπ' άρ. 1632. 1639. 1666. 1670 —1673 έκ σελ-
194) ύπό τών κ. Ί. Καλλέρη, Δ. Χατζηαμάλλου, I. Σαλαμάγκα, Κ. Κοντού, Β. Λίβα
Ά. Λεκοπούλου καί 'Αχ. Βάντζου, 41 (τά ύπ' άρ. 1633-38. 1640-1664. 1674—
1683 έκ σελ. 638) προέρχονται έκ φοιτητικών έργασιών τού έν τφ Πανεπιστημίω
Λαογραφικού Φροντιστηρίου τού Καθηγητού Γ. Α. Μέγα, καί 3 (ύπ' άρ. 1667 —
1669 έκ σελ. 43) κατηρτίσθησαν έκ καταγραφής τών μουσικών κειμένων ασμάτων
φωνογραφηθέντων κατά τό παρελθόν έ'τος.

Ούτω εισήχθησαν έν όλφ 54 χειρόγραφα έκ σελ. 2475 (έναντι 26 χ/φ. έκ
σελ. 677, τού παρελθόντος έ'τους), ή περιεχομένη δέ εΐς αύτά ύλη είναι άσματα 661,
δίστιχα 6719, παροιμίαι 574, .παραμύθια 50, παραδόσεις 28, αινίγματα 274, έπφ-
δαί 27, παιδιαί 10 καί ποικίλη ύλη, άναφερομένη εΐς τήν λαϊκήν λατρείαν, τό παι-
δίον, τόν γάμον καί τόν θάνατον.

'Ελλείψει γραφέων ή άποδελτιωτική εργασία περιωρίσθη εΐς τό
ελάχιστον, άποδελτιωθέντων ύπό τού Δ. Οίκονομίδου 3 μόνον χειρογράφων (άρ.
1585, 1609 καί 1612 εκ σελ. 194), μολονότι αί άντιγραφικαί εργασίαι είναι ούσιώ-
δους δι' ημάς σημασίας. 'Απεδελτιώθησαν άσματα 54, δίστιχα 564, παροιμίαι 302>
παραμύθια 10, παραδόσεις 10, αινίγματα 91 καί ύλη άναφερομένη είς τήν λαϊκήν
λατρείαν. Αί λοιπαί έργασίαι τοΰ 'Αρχείου περιεστράφησαν εΐς τήν συστηματικήν
κατάταξιν καί επεξεργασίαν τής άποθησαυριθείσης έν τφ Άρχείφ
ύλης. Κατετάχθησαν άσματα μέν 1077 ήτοι 1005 ύπό Γ. Σπυριδάκη, 47 υπό Μαρ-
Ίωαννίδου καί 25 ύπό Κ. Ρωμαίου, παροιμίαι δέ 13470 ύπό Δ. Λουκάτου, 99 δέ
παραμυθιών τής συλλογής 'Αδαμαντίου παρεσκευάσθη ή κατάταξις ύπό Δ. Οίκονο-
μίδου.

Πρός τούτοις έμελετήθησαν ύπό τής Μαρ. Ίωαννίδου 10 άκριτικά άσματα
πρός έκλογήν τών καταλληλοτέρων παραλλαγών διά τό παρασκευαζόμενον άπάνθι.
σμα έκλεκτών ασμάτων τοΰ ελληνικού λαοΰ.

Κατά τό έτος τούτο έπερατώθη ή έ'κδοσις τοΰ Ε' τόμου τής Έπετηρίδος
τού Λαογρ. 'Αρχείου τών ετών 1945—49, άποτελεσθέντος εκ 19 τυπογρ. φύλλων·
Είς τούτον πλην άλλων έργασιών περιελήφθη καί πλήρης βιβλιογραφία τής Ελλη-
νικής Λαογραφίας τών ετών 1939—47. Προσέτι ήρχισεν ή έκτύπωσις τοΰ 6ου
τόμου τής Έπετηρίδος τών ετών 1950 — 51, έκτυπωθέντων 5 τυπογρ. φύλλων μέ
εργασίας τών συντακτών Δ. Οίκονομίδου, Γ. Σπυριδάκη καί Κ. Ρωμαίου.
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Ή Εθνική Μουσική Συλλογή συνέχισε τό άπό Φεβρουαρίου τοΰ
παρελθόντος έτους άρξάμενον έργον της αυξήσασα τήν συλλογήν αυτής διά 99
ασμάτων, φωνογραφη Μέντων έπί δίσκων έν Ήπείρω- Οί έν αυτή εργαζόμενοι
μουσικοί Σπ. Σκιαδαρέσης καί Σπ. Περιστέρης κατέγιναν είς τήν άποδελτίωσιν
τοΰ μουσικού καί ποιητικού κειμένου 266 ασμάτων, δημοσιευμένων είς διάφορα
βιβλία καί περιοδικά. Άντεγράφησαν ύπό μέν τοΰ πρώτου 97 άσματα καταγεγραμ-
μένα εΐς ευρωπ. μουσικήν γραφήν, υπό δετού δευτέρου 169 εΐς βυζαντ. παρασημαν-
τικήν. Προσέτι ό κ. Περιστέρης ήσχολήθη εΐς τήν μεταγραφήν δημοτικών ασμάτων
έκ τής βυζαντινής παρασημαντικής εις τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν μεταγρά-
ψας247 άσματα, έκ τούτων δέ 145 έκαθαρογραφήθησαν ύπό τού κ. Σκιαδαρέση. Τέ-
λος αμφότεροι ήσχολήθησαν εΐς τήν μελέτην τοΰ καταλληλότερου συστήματος κατα-
γραφής και αποδόσεως τών ελληνικών μελωδιών διά τής ευρωπαϊκής γραφής, κατα-
γραφέντων εκ δίσκων τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής ύπό μέν Σπ. Σκιαδαρέση 7
Καππαδοκικών, ύπό δέ Σπ. Περιστέρη 7 Ποντιακών ασμάτων.

Είναι τή άληθεία μέγα ατύχημα, ότι εκ τής καταργήσεως τοϋ περί αποσπά-
σεως εκπαιδευτικών λειτουργών νόμου ή Εθνική Μουσική Συλλογή αποστερείται
εΐς αυτά τά πρώτα γενναία βήματά της τοΰ εΐδικευθένιος ήδη εΐς τάς έργασίας της
προσωπικού καί διακόπτεται ούτω τό έργον τής περισυλλογής και μελέτης τής μου-
σικής κληρονομιάς τοΰ ελληνικού λαού.

Χρήσιν τών συλλογών τοΰ 'Αρχείου έκαμαν εις τάς μελετάς το)ν αί
κ. Κ. Κακούρη, Γ. Ταρσούλη καί Μ. Mathieu καί οί κύριοι Ί. Κακριδής καί Ένι-
σλείδης.

Εΐς τήν βιβλιοθήκη ν τοϋ 'Αρχείου εισήχθησαν κατά τό έτος τούτο
195 βιβλία καί φυλλάδια (έναντι 82 τοΰ προηγουμένου έτους). Έκ τούτων 12 προ-
έρχονται έξ αγοράς, 5 έξ άνταλλαγής πρός τήν Επετηρίδα τοϋ Λαογραφικού 'Αρ-
χείου, 8 εκ προσφοράς τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί 170 εκ δωρεών.

Ούτω τό έρχόμενον έιος ευρίσκει τό Λαογραφικόν Άρχεΐον μέ μεγάλας εΐς
έπιστημονικόν προσωπικόν καί γραφείς ελλείψεις, αί όποΐαι πρέπει απαραιτήτως νά
πληρωθώσιν, ί'να καταστή δυνατόν και τό έργον της άποδελτιώσεως καί κατατά-
ξεως τής συγκεντρωθείσης εΐς χειρογράφους συλλογάς λαογραφικής ΰλης νά προαχθή
καί αί έργασίαι τής δλως έρημωθείσης Έθν. Μουσ. Συλλογής νά έπαναλη-
φθώσι, διοριζομένου μονίμως τοϋ δι' αύτήν προβλεπομένου οργανικού προσωπικού-
Πρέπει δ' έπί τούτοις νά ληφθη έν καιρώ πρόνοια, ίνα κατά τό προσεχές έτος έπα-
ναληφθώσι καί οΐ λαογραφ. διαγωνισμοί καί αΐ άποστολαί τοΰ προσωπικού δι' εΐδι-
κάς έπί τόπου έρεύνας, διά τών οποίων κατά τά πρό τοϋ πολέμου έτη τόσον
πλουσία ύλη συνεκομίσθη εΐς τό Άρχεΐον' διότι δ πλουτισμός αύιοϋ διά νέων συλ-
λογών καί ή άπακρίβωσις τοΰ ύλικοΰ δι' ειδικών ερευνών παραμένει πάντοτε είς
έκ τών κυρίων, αν μή δ κυριώτατος σκοπός τοϋ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου.

Μέ τήν ελπίδα ότι αί άνάγκαι αύται τοΰ 'Αρχείου θά πληρωθούν χαιρετί-
ζομεν τό νέον έτος 1952.

Έν 'Αθήναις τή 23η Δεκεμβρίου 1951

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