
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1945- 1949

Α'. Κατά τό έτος 1945.

Κατά τό έτος τούτο εΐργάσθησαν έν τώ 'Αρχεία) πλήν τού μονίμου αύτού
προσωπικού καί δύο επίκουροι συντάκται, οί φιλόλογοι Δ. ΙΙετρόπουλος καί Μιχ
Καλινδέρης, ό μεν πρώτος άπό τής αρχής τού έτους, ό δέ δεύτερος άπό 12 Μαΐου,
καί ό γραφεύς Μενέλαος Τουρτόγλου, προσληφθείς τήν 14 'Οκτωβρίου- 'Αλλ εκ
τής άναταραχής, τής προκληθείσης έκ τών γεγονότων τοΰ παρελθόντος Δεκεμβρίου,
ολόκληρος ό 'Ιανουάριος διέρρευσεν έν άπραξία.

Αί ύςηστάμεναι οικονομικά! δυσχέρειαι δέν επέτρεψαν νά έπαναληφθώσι
κατά τό έτος τούτο αί προσπάθειαι ημών πρός πλουτισμόν τών συλλογών τοΰ
'Αρχείου είτε διά προκηρύξεως διαγωνισμών εϊτε δι' άποστολής μελών τοΰ προ-
σωπικού πρός συλλογήν λαογραφικού υλικού καί έπιτοπίους έρεύνας. Έκ τούτου
αί έργασίαι τοΰ 'Αρχείου κατά τό λήξαν έτος περιωρίσθησαν εΐς τήν άποδελτίωσιν
λαογραφικής υλης εκ χειρογράφων καί εντύπων συλλογών και εΐς τήν ταξινόμησιν
τής άποθησαυρισθείσης ύλης.

Χειρόγραφα εΐσήλθον εΐς τό 'Αρχείον 20 έκ σ. 2520 (έναντι 12 χειρο-
γράφων εκ σ. 2354 τού παρελθόντος έτους). Έκ τούτων 1 (τό υπ' άριθ. 1529 έκ
σ. 5) προέρχεται εξ υπηρεσιακής συλλογής, 3 έκ δωρεών κατατεθέντα τό μέν
ύπ' άριθ. 1530 (σ. 9) υπό τοΰ κ. 'Αν. Κεραμοπούλλου, τό δέ ύπ'άριθ. 1531 (σ. 45)
υπό τοΰ κ. Άχ. Τζαρτζάνου, τό δέ ύπ' άρ. 1532 (σ. 10) υπό τοΰ κλητήρος τού
Λαογρ. 'Αρχείου Νικ. Γαλάνη, τά δέ λοιπά 16 (ύπ'άριθ. 1513-1528) έκ σταχυο-
λογίας λαογραφικών ειδήσεων έκ χειρογράφων τοΰ Ιστορικού Λεξικού. Ή περιε-
χόμενη εΐς ταύτα λαογραφική ύλη, ή ΰποκειμένη εΐς άρίθμησιν, είναι: άσματα 120,
δίστιχα 68, παροιμίαι 300, παραδόσεις 7, παραμύθια 4, παιδιαί 7, άραί 133,
τοπωνύμια 986, παρωνύμια 100, ονόματα προσωπικά ζώων 1000 κλ., ποικίλαι δέ
είναι έν αύτοΐς και αί ειδήσεις, αί άναφερόμεναι εΐς τήν γλώσσαν καί τον βίον
τού λαού,
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'Απεδελτιώθησαν έν όλφ 30 χειρόγραφα έκ σελ. 3220 (έναντι 38 έκ
σελίδων 3843 τού παρελθόντος έτους) ήτοι 5 μέν (ύπ' αριθ. 249, 1518, 1520,
1521 καί 1522) εκ σελ. 333 ύπό Γ. Σπυριδάκη, 6 δέ (τά ύπ' άρ. 1478, 1483, 1508,
1514, 1523 Α καί 1523 Β) εκ σελ. 1102 ύπό Δ. Πετροπούλου, 9 δέ (τά ύπ' άριθ.
1124-1127, 1524- 1527 καί μέρος τοΰ 798) έκ σελ. 1110 ύπό Μ. Καλινδέρη,
5 δέ (τά ύπ' άριθ. 1485, 1512- 1513, 1528-1529) έκ σελ. 610 υπό τής Γ. Ταρ-
σούλη, 4 δέ (τά υπ' άριθ. 38-41) έκ σελ. 56 ύπό τοΰ Μ. Τουρτόγλου καί 1
(τό ύπ άριθ. 378 έκ σελ. 9) ύπό τής Μαρ. Ιωαννίδου. Προς τούτοις άπεδελ-
τιώθησαν 280 άσματα έκ τής χειρογράφου συλλογής Πολίτου καί έσταχυολογήθη
ύλη λαογραφική έκ τών εξής εντύπων : Θωμοπούλου, Ιστορία τής πόλεως Πατρών,
1888, Άραβαντινοϋ, Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, 1853.

Διά τών εργασιών τούτων άπεδελτιώθησαν 438 άσματα, 300 δίστιχα, 6245
παροιμίαι, 18 παραδόσεις, 26 παραμύθια, 128 αινίγματα, 4 έπωδαί, 7 παιδιαί,
194 ευχαί καί κατάραι, 1092 τοπωνύμια, 100 παρωνύμια, 1000 ονόματα προσω-
πικά ζώων καί ποικίλαι ειδήσεις άναφερόμεναι εις τά ήθη καί έ'θιμα καί τάς δοξα-
σίας τοΰ Ελληνικού λαού.

Όσον άφορα τήν έπεξεργ ασίαν καί κατάταξιν τής άποθησαυρι-
σθείσης έν τφ 'Αρχεία) υλης, έγένετο ή εξής έργασία:

1) Κατετάχθησαν συστηματικώς 4106 άσματα (έναντι 1573 τοϋ παρελθόν-
τος έτους) έξ ων 1290 ύπό τής Μ. 'Ιωαννίδου, 2018 ύπό τοΰ Γ. Πολίτου καί 798
ύπό τοΰ Γ. Σπυριδάκη. Συγχρόνως ήρξατο ή προπαρασκευή καί μελέτη τών δημο-
τικών ημών ασμάτων προς καταρτισμόν καί έκδοσιν τοϋ άποφασισθέντος ύπό τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών πλήρους άπανθίσματος αυτών. Τούτο μέλλει ν' άποτελέση
τρόπον τινά πρόδρομον τής παρασκευαζόμενης μεγάλης εκδόσεως τών τραγουδιών
τοϋ Ελληνικού λαού.

2) Ό ενεργούμενος ύπό τοΰ συντάκτου Δ. Λουκάτου έ'λεγχος τής γενομένης
μέχρι τούδε κατατάξεως τών παροιμιών τοϋ 'Αρχείου έπροχώρησε άπό τοΰ λήμμα-
τος ΜΟΥΛΑΡΙ εΐς τό λήμμα ΧΕΙΛΗ. Διά τής έργασίας αύτής άνακατετάχθησαν έπί
τή βάσει τοΰ εφαρμοζομένου συστήματος Ν. Γ. Πολίτου 3840 παροιμίαι (έναντι
1574 τοΰ παρελθόντος έτους) ουχί ορθώς πρότερον κατατεταγμέναι.

3) Συνεπληρώθη ή κατάταξις τής ύλης, τής άναφερομένης εΐς τήν μαγείαν
καί τάς μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνήθειας, υπό τοϋ Διευθυντού τοϋ 'Αρχείου
καί συνετάχθη ύπ' αυτοϋ ερωτηματολόγιο ν σχετικόν προς τάς δοξασίας καί τάς
συνήθειας ταύτας, ίνα χρησιμεύση προς καθοδήγησιν τών συλλογέων λαογραφι-
κής ύλης.

4) Κατετάχθη ομοίως ύπό τοϋ Διευθυντού ή ύλη τοΰ 'Αρχείου, ή άναφερο-
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μένη είς τήν μαντικήν καί τήν δημώδη ΐατρικην καί παρεσκευάσθη ή σύνταξις σχε-
τικών ερωτηματολογίων.

Δυστυχώς ή οικονομική δυσπραγία, έν η διατελεί άπό τής πολεμικής περιό-
δου ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, δέν επέτρεψε τήν συνέχισιν τής εκδόσεως τής Έπετηρί-
δος τού 'Αρχείου, τής οποίας ό Γ' τόμος παραμένει άπό τοΰ 1941 άσυμπλήρωτος.

Ωσαύτως δέν κατέστη δυνατόν νά λειτουργήση ή Εθνική Μουσική Συλλογή,
ήτις διά νόμου συνεχωνεύθη εΐς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον, μολονότι δι° άδρας
δαπάνης έπρομηθεύθημεν εΐδικόν φωνοληπτικόν μηχάνημα.

Χρήσιν τών συλλογών τοΰ Αρχείου εΐς τάς μελέτας των έκαμαν
οΐ καθηγηταί κ.κ. Ί. Αποστολάκης καί Φαίδων Κουκουλές, ή κυρία Κατερίνα
Κακούρη, ό φοιτητής Νικ. Καραγεωργιάδης κ.λ.

Εΐς τήν Βιβλίο θήκη ν τοΰ Αρχείου εισήχθησαν κατά τό έτος τοΰτο 40
βιβλία καί φυλλάδια (έναντι 6 τοΰ παρελθόντος έτους) καταγραφέντα είς τό βιβλίον
εισαγωγής ύπ' άριθ. 1602-1642, άπαντα εκ δωρεών, εξ ων 7 τής Ακαδημίας
Αθηνών, 1 τής Εταιρείας Κρητ. Σπουδών, 2 τοΰ Συλλόγου «Βιτσέντζος Κορνά-
ρος», 6 τής Επιτροπείας 'Εθνικών Δημοσιευμάτων, 1 τού κ. Άντ. Κεραμοπούλ-
λου, 1 τοΰ κ. Ά. Φωστέρη, 22 τών κληρονόμων Δ. Λουκοπούλου, 1 τοΰ κ. Γ. Σπυ-
ριδάκη καί 1 τής δ. Γεωργ. Ταρσούλη.

Έν τή προσδοκία, ότι αί δυσμενείς οΐκονομικαί συνθήκαι, ύφ' ας διατελεί
ή Ακαδημία Αθηνών, θέλουσι προσεχώς βελτιωθή, συνεχίζομεν τό έργον ημών
μέ αΐσιωτέρας ελπίδας διά τό επί θύραις έτος.

Έν Αθήναις τή 19 Δεκεμβρίου 1945.

Ό Διευθυντής
Γ. Α. ΜΕΓΑΣ

Β'. Κατά τό έτος 1946.

Κατά τό λήγον έτος έπήλθον είς τό προσωπικόν τού Λαογραφικού Αρχείου
αΐ έξης μεταβολαί: ό παρ' ήμΐν άπεσπασμένος καθηγητής Μιχαήλ Καλινδέρης,
άφοΰ έπί έν καί πλέον έ'τος εΐργάσθη μετά ζήλου καί άοκνου φιλεργίας, ήναγκάσθη
δι' έλλειψιν στέγης διά τήν οΐκογένειάν του νά επανέλθη εΐς τήν έν τ<ρ γυμνασίω
Κοζάνης θέσιν του. 'Ωσαύτως ή παρ' ήμΐν υπηρετούσα γραφεύς Γεωργία Ταρ-
σούλη, άφοΰ επί όλόκληρον σχεδόν έτος διετέλεσεν έπί εκπαιδευτική άδειοι έν τω
εξωτερικώ, υπέβαλε τή 13η Δεκεμβρίου παραίτησιν εκ τής εν τώ Λαογραφικφ
Άρχείω θέσεώς της· παραμένει δέ κενή καί έτερα θέσις επικούρου συντάκτου εκ
τής άπομακρύνσεως τής διδασκαλίσσης Μαρίας Λιουδάκη.
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Ή έλλειψις οικονομικών πόρων ήμπόδισε καί κατά τό έτος τούτο τήν ένέρ-
γειαν άποστολών τοΰ προσωπικού καί τήν προκήρυξιν διαγωνισμών πρός συλλο-
γήν λαογραφικοΰ υλικού. Έκ τούτου αί συλλογαί τοΰ 'Αρχείου έπλουτίσθησαν
μόνον έκ καταθέσεως χειρογράφων υπό μελών τοΰ προσωπικού τοΰ Αρχείου καί
έκ σταχυολογίας λαογραφικής ύλης έκ χειρογράφων τού Ίστορικοΰ Λεξικού. Ούτω
εΐσήλθον εΐς τό Άρχεΐον 24 έν όλω χειρόγραφα έκ 2500 σελίδων (έναντι 20
χειρογράφων έκ σελίδων 2520 τοΰ προηγουμένου έτους). Έκ τούτων δύο
(τά ύπ' άριθ. 1547 καί 1548 έκ σελ. 50 κατετέίίησαν υπό τού Διευθυντού, πέντε
(τά ύπ' άριθ. 1546, 1549, 1550, 1551 καί 1552 έκ σελ. 121) έδωρήθησαν υπό τοΰ
συντάκτου κ. Δ. Πετροπούλου καί τέσσαρα (τά υπ' άριθ. 1553-1556 έκ σελ. 53) υπό
τοΰ συντάκτου κ. Γ. Σπυριδάκη. Τά λοιπά 13 (ύπ' άριθ. 1533 1545) προέρχονται
έκ σταχυολογίας λαογραφικής ύλης έκ χειρογράφων τοΰ Ιστορικού Λεξικού.

Ή περιεχόμενη εΐς τά χειρόγραφα ταύτα ύλη, ή υποκείμενη εΐς άρίθμησιν,
είναι: άσματα 292, δίστιχα 146, παροιμίαι 588, παραδόσεις 40, μύθοι 5, παραμύθια
24, ευτράπ. διηγήσεις 30, αινίγματα 42, έποιδαί 8, παιδιαί 7, άραί 90, παρωνύμια
213, τοπωνύμια 287, ονόματα προσωπικά ζώων 774, ποικίλη δ' είναι ή λοιπή
αυτών ύλη, ή άφορώσα εΐς τον βίον τοΰ λαού.

Αί έργασίαι τοϋ 'Αρχείου εστράφησαν κυρίως περί τήν άποδελτίωσιν λαο-
γραφικής ύλης έκ χειρογράφων συλλογών καί τήν κατάταξιν καί έπεξεργασίαν τής
άποθησαυρισθείσης έν τώ Άρχείω ύλης.

α) Άποδελτίωσις λαογραφικής ύλης.

Άπεδελτιώθησαν 22 χειρόγραφα έκ σελ. 3148 (έναντι 30 χειρογράφων τοϋ
προηγηθέντος έτους έκ σελ. 3220) ήτοι 3 μεν έκ σελ. 940 (τά ύπ' άριθ. 1534, 1537
καί 1545) υπό Δ. Πετροπούλου, 9 δέ έκ σελ. 1335 (τά ύπ' άριθ. 1528, 1533,
1538-1544) ύπό Μ. Καλινδέρη, εργασθέντος επί έξάμηνον, 10 δ'έκ σελ. 873
(τά ύπ' άριθ. 42, 43, 43α, 44, 45, 47, 48α, 798, 1535 καί 1536) υπό Μ. Τουρτόγλου.

Ή άποδελτιωθεΐσα ύλη περιλαμβάνει 168 άσματα, 143 δίστιχα, 6773 παροι-
μίας, 38 παραδόσεις, 6 μύθους, 21 παραμύθια, 30 ευτράπελους διηγήσεις, 8 έπφ-
δάς, 7 παιδιάς, 91 εύχάς καί κατάρας, 221 παρωνύμια, 287 τοπωνύμια, 887 ονό-
ματα ζ(όων, πρός δέ ποικίλας ειδήσεις, άναφερομένας εΐς τά ήθη καί έθιμα καί τάς
δοξασίας τοΰ Ελληνικού λαοΰ.

β) Κατάταξις καί επεξεργασία τήςάποθησαυρισθείσηςϋλης.

1. Συνεχίσθη ή μελέτη τών δημοτικών ημών ασμάτων πρός έκλογήν τών
πληρεστέρων καί γνησιωτέρων παραλλαγών διά τό παρασκευαζόμενον άπάνθισμα
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ασμάτων. Είς τήν έργασίαν ταύτην ήσχολήθησαν οί συντάκται Μαρία Ίωαννίδου,
Γ. Πολίτης και Γ· Σπυριδάκης, μελετήσαντες ή μέν πρώτη 38 τραγούδια τής ξενι-
τειάς και 8 μοιρολόγια, ό δέ δεύτερος 55 κλέφτικα τραγούδια, ό δέ τρίτος 114
έπύλλια. Συγχρόνως κατετάχθησαν 377 έκ τών άκατατάκτων ασμάτων τής συλλο-
γής τού 'Αρχείου ήτοι 290 υπό τής συντακτρίας Μαρίας Ίωαννίδου καί 87 υπό
τού συντάκτου Γ. Πολίτου.

2. Ό έλεγχος τής κατατάξεως τών παροιμιών τοΰ 'Αρχείου, ό άναληφθείς
άπό τοΰ έτους 1943 υπό τοΰ συντάκτου Δ. Λουκάτου, συνεπληρώθη, άνακατα-
ταχθεισών επί τή βάσει τοΰ συστήματος Πολίτου κατά τό έτος τοΰτο 2405 παροι-
μιών, κατατεταγμένων πρότερον ουχί ορθώς. Ούτως άπεκτήθη ή αναγκαία είς τήν
κατάταξιν τής λαογραφικής ύλης ένότης, δσον άφορα τάς παροιμίας, καί καθίσταται
ήδη δυνατός ό καταρτισμός άπανθίσματος καί έκ τοΰ κατ' εξοχήν πλουσίου καί
έκφραστικοΰ τούτου είδους τών πνευματικών προϊόντων ιού ήμετέρου λαού.

3. Είς τον συντάκτην Δ. Πετρόπουλον άνετέθη ή κατάταξις τών περί ζορων
μύθων τής μαθητικής συλλογής τοΰ ήμετέρου Αρχείου, κατετάχθησαν δ' υπ' αύτοΰ
1860 μύθοι τών χειρογράφων 1172- 1227 επί τή βάσει τοΰ διεθνώς άνεγνωρι-
σμένου συστήματος κατατάξεως μύθων τοΰ Φιλλανδού Antti Aarne.

4. Εις τον συντάκτην Γ· Σπυριδάκην άνετέθη ή σύνταξις πλήρους βιβλιο-
γραφίας τών λαογραφικών δημοσιευμάτων τών ετών 1939-1947, ήτις συμπληρου-
μένη θά καταχωρισθΐ] είς προσεχή τόμον τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου.

5. Συνεπληρώθη ή κατάταξις τής ύλης τοΰ 'Αρχείου, τής αναφερομένης εις
τήν λαϊκήν λατρείαν καί τήν μαντικήν, συνταχθέντος καί σχετικού μέ τήν μαντικήν
ερωτηματολογίου υπό τοΰ Διευθυντού τοΰ 'Αρχείου, συμπί^ηροΰται δέ προσεχώς
υπ' αυτού ή κατάταξις τοΰ εις τήν δημώδη ίατρικήν άναφερομένου υλικού, ώς καί
ή συνταξις τοΰ σχετικού ερωτηματολογίου.

Δυστυχώς αί έκ τού πολέμου προελθοΰσαι δυσχέρειαι έξηκολούθησαν καί
κατά τό λήγον έτος νά επηρεάζουν τήν διεξαγωγήν τής υπηρεσίας τοΰ ήμετέρου
'Αρχείου. Έκ τούτου καί ή συνέχισις τής εκδόσεως τής Έπετηρίδος τού 'Αρχείου
δέν κατέστη καί κατά τό έτος τοΰτο δυνατή καί ή Εθνική Μουσική Συλλογή δέν
κατωρθώθη νά λειτουργήση.

Τών συλλογών τοΰ Αρχείου χρήσιν έκαμαν εις τάς μελετάς
των, ό δασάρχης κ. Σερ. Τσιτσάς, ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
κ. Στυλ. Καψωμένος, ή κ. Αίκ. Κακούρη, ό καθηγητής κ. 'Αναστ. Καραναστάσης,
ό συντάκτης τοΰ Μεσαίων. 'Αρχείου κ. Μαν. Μανούσακας καί άλλοι.

Εις τήν Βιβλιοθήκη ν τοΰ 'Αρχείου εισήχθησαν κατά τό έτος τοΰτο 29
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βιβλία και φυλλάδια (έναντι 40 τοΰ παρελθόντος έ'τους), καταγραφέντα είς τό βιβλίον
εισαγωγής ύπ' άριθ. 1643-1670, άπαντα έκ δωρεών. Έκ τούτων 6 έδωρήθησαν
ύπό τοϋ Συλλόγου προς διάδοσιν τών 'Ελληνικών Γραμμάτων, 1 ύπό τοϋ Υπουρ-
γείου Γεωργίας, 2 ύπό τοϋ κ. Β. Κριμπά, 1 ύπό τοϋ κ. Ν. Ζωγράφου, 1 ύπό τοϋ
κ. Κ. Διαμαντοπούλου, 1 ύπό τοΰ κ. Ί. Μαλαθούρα, 3 ύπό τοΰ κ. Γ. Μέγα, 2 ύπό
τοΰ κ. Γ. Πολίτου, 4 ύπό τής δ. Γ. Ταρσούλη, 1 ύπό τοΰ κ. Ί. Σημηριώτου, 6 ύπό
διαφόρων Συνδέσμων.

Μέ τήν πεποίθησιν οτι αϊ δυσχέρειαι, καθ' ων παλαίει ή Πατρίς ημών,
θέλουσι παρέλθει, προσβλέπομεν προς τό έπί θύραις έτος μέ άγαθάς ελπίδας.

Έν 'Αθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1946.

Ό Διευθυντής
Γ. Α. ΜΕΓΑΣ

Γ'. Κατά τό ετος 1947.

Αί κενωθεΐσαι κατά τό παρελθόν έτος θέσεις δύο επικούρων συντακτών καί
ενός γραφέως, διά τής άποχωρήσεως τοΰ καθηγητού Μιχ. Καλινδέρη καί τής διδα-
σκαλίσσης Μαρίας Λιουδάκη καί διά τής παραιτήσεως τής γραφέως Γεωργίας
Ταρσούλη, δέν κατέστη δυνατόν κατά τό διαρρεύσαν έ'τος νά πληρωθώσιν, άπό 24
δ' 'Οκτωβρίου άπουσιάζει έπ' αδεία έκπαιδευτική ενός έτους καί εις τών μονίμων
συντακτών, ό κ. Δημ. Λουκάτος.

Ή ελάττωσις τοΰ προσωπικού επέφερε περιορισμόν κυρίως εΐς τήν άποδελ-
τιωτικήν εργασίαν τοϋ 'Αρχείου, επειδή δέ, διά λόγους οικονομικούς, ού'τε άποστο-
λαί τοΰ προσωπικοΰ προς περισυλλογήν λαογρ. ύλης ένηργήθησαν, ούτε διαγωνι-
σμοί προς τόν αύτόν σκοπόν προεκηρύχθησαν, ό πλουτισμός τοϋ 'Αρχείου
διά νέων λαογρ. συλλογών υστέρησε καί κατά τό λήγον έτος, εΐσελθόντων
εΐς αύτό μόνον 10 χειρογράφων έκ σελίδων 1868 (έναντι 24 χειρογράφων έκ σελί-
δων 2500 τοΰ παρελθόντος έ'τους). Έκ τούτων 4 μέν προέρχονται έκ δωρεών τής
κ. Μαγδαληνής Τσάκωνα (άριθ. 1566 έκ σελ. 23 σχ. 4ου), τοϋ κ. Γ. Σπυριδάκη
(άριθ. 1557 εκ σελ. 10), τοϋ κ. 'Αθ. Κωστάκη (άριθ. 1558, σελ. 2), τοϋ κ. Μανού-
σακα (άρ. 1561, σ. 1), έξ δέ (ύπ' άριθ. 1559, 1560, 1562-1565) έκ σταχυολογίας
καί αντιγραφής λαογραφικών ειδήσεων έκ χειρογράφων τοϋ Ιστορικού Λεξικού.

Ή περιεχόμενη εΐς ταύτα ύλη είναι άσματα 77, δίστιχα 78, παροιμίαι 252,
παραδόσεις 59, παραμύθια 4, αινίγματα 6, εύχαί - κατάραι 77, όρκοι 20, τοπωνύ-
μια 2447, παρωνύμια 20 καί ποικίλαι ειδήσεις, άναφερόμεναι εΐς τόν βίον καί τήν
γλώσσαν τοϋ λαού. Έτερα ύλη εισήχθη διά τής άποδελτιώσεως εντύπων τινών.
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Είς τήν άποδελτίωσιν ήσχολήθησαν 1) ό συντάκτης Δ. Αουκάτος, άποδελτιώ-
σας έκ διαφόρων περιοδικών καί ημερολογίων ('Αθηνάς, 'Επετ. Βυζ. Σπουδών,
'Επετ. Κρητ. Σπουδών, Θεσσαλ. Χρον., Ήμερολ. Μεγ. Ελλάδος) 931 παροιμίας,
άς καί κατέταξε κατά τό κρατούν έν τώ Άρχείω σύστημα κατατάξεως, 2) ό έπίκ.
συντάκτης Δ. Πετρόπουλος, άποδελτιώσας 5 χειρόγραφα εκ σελ. 1558 (τά ύπ' άριθ.
1560, 1562-1565), ώς καί ώρισμένα μέρη τού Ημερολογίου Δυτ. Μακεδονίας 1932
καί 1933 καί τά Κώϊα τού Τακ. Ζαρράφτη, τεύχ. Α', 1921 καί 3) ό γραφεύς
Μεν. Τουρτόγλου, άποδελτιώσας τά ύπ' άριθ. 1548 καί 1559 χειρόγραφα (εκ σελ.
312) και μερη τών Ημερολ. Δυτ. Μακεδονίας 1932-1938 καί άντιγράψας 188
άσματα έκ χειρογράφων καί εντύπων συλλογών.

Διά τής εργασίας ταύτης άπεδελτιώθησαν 420 άσματα, 76 δίστιχα, 1280
παροιμίαι, 93 παραδόσεις, 3 παραμύθια, 17 αινίγματα, 63 εύχαί καί κατάραι, 20
όρκοι, 649 τοπωνύμια, 28 παρωνύμια, προς δέ ποικίλαι ειδήσεις, σχετικαί μέ τά
ήθη καί έθιμα καί τάς δοξασίας τοΰ ημετέρου λαού.

Κατά τά λοιπά αί έργασίαι τοΰ 'Αρχείου εστράφησαν κυρίως περί τήν κ α-
τάταξιν καί επεξεργασίαν τής άποθησαυρισθείσης έν αυτό) ύλης.

1. Συνεχΐσίίη 7°] προπαρασκευή προς έκδοσιν άπανθίσματος έκλεκτών ασμά-
των τοΰ ελληνικού λαοΰ. Εις τήν έργασίαν ταύτην ήσχολήθησαν οί συντάκται
Μαρία Ίωαννίδου καί Γ. Πολίτης, καί ή μεν πρώτη έμελέτησε τά ιστορικά άσματα,
έκλέξασα εξ 80 τύπων τάς άρτιωτέρας καί γνησιωτέρας παραλλαγάς, ό δέ δεύτερος
εμελέτησε τά κλέφτικα τραγούδια έκλέξας έκ 40 τραγουδιών τάς καταλληλοτέρας
παραλλαγάς. 'Ωσαύτως συνεχίσθη ή λεπτομερής κατάταξις ασμάτων έκ δημοσιευ-
μένων καί άδημοσιεύτων συλλογών, καταταχθέντων ύπό μέν τής συντακτρίας
Μ. Ίωαννίδου 205, ύπό δέ τοΰ συντ. Γ. Σπυριδάκη 494 ασμάτων.

2. Ή κατάταξις παροιμιών έπεξετάθη εΐς συλλογάς καί πραγματείας δημο-
σιευμένος εΐς περιοδικά καί βιβλία, ώς τήν Άθηναν, τάς 'Επετηρ. Βυζ. καί Κρητ.
Σπουδών, τόν Μαλεβόν, τά Θεσσ. Χρονικά, τήν Έπετηρ. Παρνασσού, τό Ήμερολ.
τής Μεγ. Ελλάδος, Ν. Κυριαζή, Κυπρ. παροιμίας καί Σ. Φαρμακίδου, Κυπριακήν
Λαογραφίαν, καταταχθεισών ύπό τοΰ συντ. Δ. Δουκάτου 2706 παροιμιών. Συγχρό-
νως εταξιθετήθησαν ύπ' αύτοΰ καί τοΰ γραφέως Μεν. Τουρτόγλου εΐς τήν συλλογήν
τοΰ 'Αρχείου 17.035 δελτία παροιμιών.

3. Συνεπληρώθη ή άνατεθεΐσα εΐς τόν επίκ. συντάκτην Δ. Πετρόπουλον
κατάταξις τών περί ζώων μύθων τής μαθητικής συλλογής τοΰ ημετέρου 'Αρχείου,
καταταχθέντων ύπ' αύτοΰ 1233 μύθων τών χειρογράφων 1228-1385 καί 1454-
1455 κατά τό σύστημα κατατάξεως Aarne.

18
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4. Συνεχίσθη υπό τού συντ. Γ. Σπυριδάκη ή σύνταξις βιβλιογραφίας τής
Ελληνικής Λαογραφίας τών ετών 1939-1947.

5. Ύπό τοΰ διευθυντού τοΰ 'Αρχείου κατηρτίσθη διεξοδικόν έρωτηματολό-
γιον, σχετικόν μέ τήν δημώδη ίατρικήν, καί συνεπληρώθη ή προ πολλού παρα-
σκευασθεϊσα υπ' αύτοΰ έκλογή μύθων καί παραμυθιών πρός έκδοσιν άπανθίσμα-
τος αύτών, προοριζομένου πρός χρήσιν διδασκάλων καί μαθητών καί μορφωτικούς
έν γένει σκοπούς. Προσέτι έπανελήφθη ύπ' αύτοΰ ή σύνταξις γενικού Καταλόγου
τών ελληνικών μύθων καί παραμυθιών επί τή βάσει τοΰ διεθνώς ανεγνωρισμένου
συστήματος κατατάξεως τοΰ Φιλλανδοΰ Antti Aarne, ήτις ειχε διακοπή έκ τής
ανάγκης, όπως μελετηθη καί καταταχθή τό ύλικόν τοΰ 'Αρχείου, τό άναφερόμενον
εΐς τά ήθη καί έθιμα τοΰ ημετέρου λαού.

Δυστυχώς καί κατά τό λήγον έτος δέν κατέστη δυνατόν νά λειτουργήση
ή Έθν. Μουσική Συλλογή καί χρησιμοποιηθή τό άρτιον φωνοληπτικόν
μηχάνημα, τό όποιον αύτη κέκτηται, πρός συλλογήν καί καταγραφήν δημωδών
μελωδιών, μή επιτευχθείσης τής άποσπάσεως τών δύο ειδικών μουσικών, τών
υπηρετούντων εΐς τά σχολεία τής Μ. Εκπαιδεύσεως, ους προέκρινεν ή 'Ακαδημία.

'Ωσαύτως δέν κατέστη δυνατόν νά συνεχισθή ή έκδοσις τής Έπετη-
ρίδος τοΰ Λαογραφ. 'Αρχείου, τής οποίας ό Γ' τόμος παραμένει άπό
τοΰ 1941 άσυμπλήρωτος. 'Επίσης άνέκδοτα παραμένουν δύο τεύχη (2ον καί 30Λ')
τών 'Ερωτηματολογίων τοΰ Διευθυντού, άναφερόμενα εΐς σπουδαιότατα κεφάλαια
τής λαογρ. έρεύνης, τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν μαγείαν, μαντικήν, άστρολογίαν,
μετεωρολογίαν καί δημ. ίατρικήν.

Τών συλλογών τού 'Αρχείου χρήσιν έκαμαν εΐς τάς μελετάς των
οί κύριοι Ν. Τωμαδάκης καί Ν. Κονομής καί αί κυρίαι Φανή Σαρεγιάννη, Γεωρ-
γία Ταρσούλη καί Αΐκ. Κακούρη.

Είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ 'Αρχείου εισήχθησαν κατά τό έτος τούτο 40
βιβλία καί φυλλάδια (έναντι 29 τοΰ παρελ,θόντος έτους), καταγραφέντα εΐς τό βιβλίον
εισαγωγής ύπ' άριθ. 1671 - 1710. 'Εκ τούτων 4 προέρχονται έξ άγοράς, πάντα δέ
τά λοιπά έκ δωρεών. Έδωρήθησαν 8 ύπό τοΰ Συλλόγου πρός διάδοσιν τών Ελληνι-
κών Γραμμάτων, 4 ύπό τοΰ κ Π. Φορμόζη, 2 ύπό τοΰ κ. Κ. Χατζηϊωάννου, 2 ύπό
τού κ. Γ. Μέγα, 2 ύπό Τεύκρου Άνθία, 2 ύπό τοΰ κ. Νικ. Ζαφειρίου, 2 ύπό τοΰ
κ. Δ. Σαλαμάγκα, 2 ύπό τοΰ κ. Γ. Σπυριδάκη, 1 ύπό τής 'Επιτροπής Ποντιακών
μελετών, 1 ύπό τοΰ κ. Δ. Καλογεροπούλου, 1 ύπό τής κ. Κατ. Κακούρη, 1 ύπό τοΰ
κ. Παπασταύρου, 1 ύπό τοΰ κ. Κ. Ζευγά καί 1 ύπό τής 'Επιτροπής Δωδεκανησιακής
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Επιθεωρήσεως, 1 υπό τοΰ έκδοτου Ναξιακών 'Αρχείων, 1 υπό τής άδελφότητος
Σίφνιων, 1 υπό τοΰ Συλλόγου ό Πάν, 1 υπό τοϋ Έλλ. γυμνασίου 'Αμμοχώστου,
1 υπό Α. Ζαμπάκη, 1 υπό Unesco.

Διά τήν έλλειψιν οικονομικών πόρων άπέβη μέχρι τοϋδε αδύνατος ή προμή-
θεια τών εκδοθέντων άπό τοΰ 1940 λαογραφικών έργων καί δή τών τόμων τών
λαογραφικών περιοδικών, ελληνικών καί ξένων, ών τούς προηγουμένους τόμους
κέκτηται ή βιβλιοθήκη τοΰ 'Αρχείου καί πιθανώς βραδύτερον θά είναι δύσκολος,
άν μή άδύνατος, ή συμπλήρωσις αυτών. 'Ας μοΐ έπιτραπή δ' ένταΰθα νά τονίσω,
δτι, ύφ' άς σήμερον συνθήκας διατελοϋσι ή τε Έί>νική καί αι άλλαι δημόσιαι
βιβλιοθήκαι τών 'Αθηνών, ό καταρτισμός κατά τό δυνατόν πλήρους καί συγχρο-
νισμένης λαογραφ· βιβλιοθήκης έν τώ Άρχείω άποτελει ένα τών σπουδαιοτέρων
δρων διά τήν προαγωγήν τών λαογραφικών σπουδών έν τή πατρίδι ημών.

'Ατυχώς ή παντελής έλλειψις τών απαραιτήτων προς πλήρωσιν καί αυτών
τών στοιχειωδών άναγκών τής υπηρεσίας ημών οικονομικών πόρων δυσχεραίνει
τά μέγιστα τήν διεξαγωγήν τοΰ έργου ημών, καί δή είς έποχήν καθ' ην μετά
πολυετή πολύμοχθον έργασίαν τό Άρχεΐον ημών επελήφθη ήδη τοϋ έργου τής
επεξεργασίας καί μελέτη; τοΰ άποθησαυρισ&έντος ύλικοΰ προς τον σκοπόν τής επι-
στημονικής εκδόσεως αυτόν.

"Εχοντες δ' δμως τήν έλπίδα δτι «τάχ' αύριον έσσετ' άμεινον», χαιρετίζομεν
τό επί θύραις νέον έτος μέ τήν εύχήν νά παρέλί)η ό βαρύς χειμών, ό χειμάζων τήν
ένδοξον, άλλ' άτυχη μας Πατρίδα.

'Εν Αθήναις τή 9 Δεκεμβρίου 1947.

Ό Διευθυντής
Γ. Α. ΜΕΓΑΣ

Δ' Κατά τό έτος 1948.

Κατά τό λήγον έτος άπεχώρησαν τής υπηρεσίας τοΰ Αρχείου παραιτηθέντες
δύο έκ τών συνεργατών ημών, ό μέν συντάκτης Γ. Πολίτης τή 17 Μαίου, ό δέ
γραφεύς Μενέλαος Τουρτόγλου τή 7 'Ιουνίου. Καί ένισχύθη μέν άπό 1 Σεπτεμ-
βρίου τό προσωπικόν τοΰ Αρχείου διά τής άποσπάσεως εις αύτό τοΰ καθηγητού
τοΰ έν Ξυλοκάστρφ γυμνασίου Δ. Οίκονομίδου, άλλά παραμένουν εισέτι κεναί δύο
θέσεις συντακτών καί δύο θέσεις γραφέων έκ τοΰ προβλεπομένου μονίμου προσω-
πικού. 'Επειδή δέ καί εις τών μονίμων συντακτών τοΰ Αρχείου άπουσιάζει άπό
έτους προς μετεκπαίδευσιν έν Γαλλία, ή υπηρεσία ημών καί κατά τό λήγον έτος
διεξήχθη μέ ήλαττωμένας τάς εις προσωπικόν δυνάμεις.
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1. Πλουτισμός τών συλλογών τού Αρχείου.

Δυστυχώς τέταρτον ήδη έτος άπό τής άπελευθερώσεως τής Πατρίδος ημών
δέν κατέστη δυνατή ή έπανάληψις τής προκηρύξεως διαγωνισμών προς συλλογήν
λαογραφικής ύλης καί τής ένεργείας άποστολών τοϋ προσωπικού προς εΐδικάς έπί
τόπου έρεύνας, διά τών οποίων τόσον πλουσίαν ύλην συνεκόμισε τό Άρχείον κατά
τά προηγηθέντα τού τελευταίου πολέμου έτη. Έν τοσούτω τό ΛΑ επέτυχε νά περι-
λάβη είς τάς συλλογάς αύτού : ί) 4 χειρόγραφα έκ 1520 σελίδων σχ. 4ου, ύποβλη-
θέντα τό 1939 εΐς τόν λαογρ. διαγωνισμόν τής 'Ηπειρωτικής Εταιρείας, τής προε-
δρευομένης ύπό τοΰ ακαδημαϊκού κ. Δ. Μπαλάνου, τής χρησιμοποιήσεως τής περιε-
χομένης εΐς αύτά άξιολογωτάτης λαογρ. ύλης ευγενώς έπιτραπείσης ήμΐν ύπό τής
έ&νικής ταύτης Εταιρείας, 2) τρία χειρόγραφα έκ 510 σελίδων, κατατεθέντα ύπό
τοΰ έν Σέρραις έγκατεστημένου ιατρού κ. Ίππ. Μακρή, άναφερόμενα εΐς τήν ΐστο-
ρίαν καί λαογραφίαν τής Κυζίκου, τής Αρτάκης και τών Προκοννήσονν, ώς καί
εΐς τό γλωσσικόν ιδίωμα δύο παρά τήν Άρτάκην χωρίων, ομιλούντων ιδίωμα συγ-
γενές προς τήν Τσακωνικήν διάλεκτον, 3) 9 χειρόγραφα έκ 388 σελίδων σχ. 4ου,
προερχόμενα έκ τοΰ έν τώ Πανεπιστημίου Λαογραφικού Φροντιστηρίου τοΰ καθη-
γητού Γ. Μέγα. Προς τούτοις έδωρήθησαν εΐς τό Άρχείον 1 χειρόγραφον έξ 136
σελίδων σχ. 4ου ύπό τοΰ συντάκτου κ. Δ. Οΐκονομίδου, 5 χειρόγραφα έξ 81 σελίδων
ύπό τοΰ συντάκτου κ. Δ. Πετροπούλου, 2 έκ σ. 64 ύπό τής οικογενείας τοϋ αει-
μνήστου Ν. Γ. Πολίτου, έτερα δέ 2 έκ σελ. 625 άπηρτίσθησαν διά σταχυολογίας
λαογρ. ύλης έκ δύο χειρογράφων τοΰ Ίστορ. Λεξικού.

Ούτω τά εισαχθέντα κατά τό έτος τούτο χειρόγραφα εις τό ΛΑ άνήλθον εΐς
25 συγκείμενα εκ 3240 σελίδων (έναντι 10 χειρογράφων έκ σελίδων 1868 τοΰ
παρελθόντος έτους), ή δέ περιεχομένη εΐς αύτά ύλη, ή ύποκειμένη εΐς άρίθμησιν,
είναι: 1127 ασματα, 637 δίστιχα, 2753 παροιμίαι, 42 παραμύθια, 14 ευτρ. διηγή-
σεις, 14 παραδόσεις, 118 αινίγματα, 32 έπq)δαί, 30 παιδιαί, 392 εήχαί καί κατάραι,
397 τοπωνύμια, όρκοι 14, ώς καί ποικίλη άλλη ύλη, αναφερομένη εΐς τά έθιμα,
τάς πράξεις καί τάς ένεργείας τοϋ ημετέρου λαοΰ.

2. Άποδελτίωσις λαογραφικής ύλης.

"Ενεκα έλλείψεως τών προβλεπομένων ύπό τοΰ 'Οργανισμού τοΰ ΛΑ γρα-
φέων καί τής άπασχολήσεως τοΰ προσωπικού εΐς εργασίας κατατάξεως καί έπεξερ-
γασίας τής άποθησαυρισθείσης έν τώ Άρχείφ ύλης αί άντιγραφικαί καί άποδελ-
τιωτικαί έργασίαι, αί όποΐαι είναι ούσιώδους σημασίας διά πάν Άρχείον, ύστέρη-
σαν έναντι τής πέρυσι συντελεσθείσης εργασίας, άποδελτιωθέντων έν όλφ 3 χειρο-
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γράφων έξ 666 σελίδων (έναντι 7 χειρογράφων έκ 1880 σελ. τοΰ παρελθόντος
έτους). Πρός τούτοις άπεδελτιώθησαν καί έντυποι τίνες συλλογαί. Είς τήν έργασίαν
ταύτην άπησχολήθησαν ί) ό επίκουρος συντάκτης Δ. Πετρόπουλος, άποδελτιώσας
τό ύπ' άριθ. 1566 χειρόγραφον καί μέρος τοΰ χειρογράφου 1568 (έν όλφ σελ. 371),
ώς καί τά περιοδικά Φάρος Βορ. Ελλάδος 1938-40 καί Ήμερολ. Όδοιπ. Συνδ.
1925· 2) ό έπίκ. συντάκτης Δ. Οϊκονομίδης, συμπληρώσας τήν άποδελτίωσιν τών
χειρογράφων 1568 καί 1569 (σελ. 203) καί 3) ό γραφεύς Μ. Τουρτόγλου, άποδελ-
τιώσας τό χειρόγραφον 1569 Β (σελ. 92) καί τά ημερολόγια Δυτ. Μακεδονίας 1936,
1937 καί 1938 καί τό Μακ. Ήμερολόγιον τών ετών 1932, 1934, 1936 καί 1937.

Ούτω έσταχυολογήθησαν 353 άσματα, 36 δίστιχα, 926 παροιμίαι, 12 παρα-
δόσεις, 15 παραμύ\1ια, 5 ευτράπ. διηγήσεις, 85 αινίγματα, 31 έπωδαί, 110 εΐ)χαί,
29 τοπωνύμια, πρός δέ ποικίλαι άλλαι ειδήσεις, άναφερόμεναι εΐς τον βίον καί τήν
γλώσσαν τοΰ λαού.

3. Κατάταξις λαογρ. ύλης καί επιστημονική μελέτη τοΰ ύλικοΰ.

Έν σχέσει πρός τήν κατάταξιν καί έπεξεργασίαν τής άποθησαυρισθείσης έν
τώ Άρχείφ υλης εγένετο ή εξής εργασία:

1. Συνεχίσθη ή κατάταξις δημοτ. ασμάτων επί τή βάσει τοΰ έφαρμοζομέ-
νου έν τώ Άρχείφ συστήματος, καταταχθέντων ύπό τοΰ συντάκτου Γ. Σπυριδάκη
937 ασμάτων.

2. Συνεπληρώθη ή κατάταξις τών μύθων τής μαθητικής συλλογής τοΰ
Αρχείου, καταρτισθέντος ευρετηρίου αύτών ύπό τοΰ συντάκτου Δ. Πετροπούλου.

3. Συνεχίσίΐη ή προπαρασκευή τής έκδόσεοος Απανθίσματος εκλεκτών
ασμάτων τού ελληνικού λαού. Ή εργασία αύτη, άπαιτοΰσα ενδελεχή μελέτην
πασών τών γνωστών δημοσιευμένων και άδημοσιεύτων παραλλαγών τών δημοτι-
κών ημών ασμάτων, άποτελεΐ συνάμα τήν άπαραίτητον προεργασίαν εΐς τήν γενι-
κωτέραν μελέτην, ήν θ' άπαιτήση ή επιστημονική έκδοσις τοΰ Corpus τών δημο-
τικών ημών ασμάτων. Έκ τούτου ή έργασία αύτη βαίνει μέ σχετικώς βραδύν
ρυθμόν, αλλά παρέχει εΐς τό προσωπικόν τήν ευκαιρίαν τής βαθυτέρας γνώσεως
τών κειμένων τής δημώδους ημών ποιήσεως καί τής θέσεως προβλημάτων, σχετι-
ζομένων μέ τήν παράδοσιν, έρμηνείαν καί έκδοσιν αύτών. Συγχρόνως διενεργείται
έλεγχος τής γινομένης εκλογής ύπό τοΰ Διευίίυντοΰ τοΰ Αρχείου.

Ε'ις τήν έργασίαν ταύτην ήσχολήθησαν τρεις τών συντακτών τοΰ Αρχείου.
Καί ή μεν Μαρία Ίωαννίδου εμελέτησε 17 παραλογές, 6 άκριτικά, 2 ιστορικά καί
2 κλέφτικα, ό δέ Γ. Πολίτης 32 κλέφτικα καί 1 άκριτικόν, ό δέ Δ. Πετρόπουλος
62 κλέφτικα τραγούδια.
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4. Συνεπληρώθη ή ανατεθείσα είς τόν συντάκτην Γ. Σπυριδάκην βιβλιο-
γραφία τής Ελληνικής Λαογραφίας τών ετών 1939-1947, ήτις θά δημοσιευθή εΐς
έ'να τών ύπό έκτύπωσιν τόμων τής Έπετηρίδος τού Λαογρ. 'Αρχείου.

5. Συνεχίσθη ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ 'Αρχείου ή σύνταξις τοΰ έπιστημο-
νικοϋ Καταλόγου τών ελληνικών μύθων καί παραμυθιών έπί τή βάσει τοΰ διεθνώς
άνεγνωρισμένου συστήματος κατατάξεως τοΰ Φιλλανδοΰ Antti Aarne.

4. Έπετηρίς τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου.

Κατά τό έτος τούτο έπανελήφθη ή έκδοσις τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογρ
'Αρχείου, ήτις είχε διακοπή κατά τά έτη τής ξενικής κατοχής, έξετυπώθησαν δέ ήδη
4 τυπ. φύλλα τοΰ Γ' καί 6 τυπ. φύλλα τοΰ Δ' τόμου αυτής, περιλαμβάνοντα πραγ-
ματείας τοΰ Διευθυντού, τοΰ άκαδημαϊκού κ. Κ. Μαλτέζου, και μελετάς τών συν-
τακτών Μ. Ίωαννίδου καί Δημ. Πετροπούλου. 'Αμφότεροι οί συντάκται ούτοι
τά θέματα τής μελέτης των ήρύσθησαν έκ τής έπεξεργασίας τοΰ υλικού τοΰ 'Αρχείου.
Καί ή μέν πρώτη έπραγματεύθη τό άσμα τής άδελφικής άγάπης ή «ό Χάρος και
τ' άδέλφια», ό δέ δεύτερος τά έθιμα τής συνεργασίας καί άλληλοβοηθείας τοΰ
έλληνικοΰ λαού.

5. 'Εθνική Μουσική Συλλογή.

Δυστυχώς δέν κατέστη άκόμη δυνατή ή λειτουργία τής Εθνικής Μουσικής
Συλλογής, ήτις ίδρύθη ύπό τοΰ Κράτους διά τοΰ νόμου 432 τοΰ 1914, «προς διά-
σωσιν καί περισυλλογήν τών ασμάτων, τών χορών καί τών μουσικών οργάνων τοΰ
ελληνικού λαοΰ», συνεχωνεύθη δέ διά τοΰ άπό 14 Μαρτίου 1927 Διατάγματος είς
τό Λαογρ. Άρχεΐον. Είναι δέ λυπηρόν ότι δέν έπετεύχθη ή άπόσπασις τών δύο
ειδικών μουσικών, τών υπηρετούντων εΐς σχολεία τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως, ους
προέκρινεν ή Ακαδημία. Έκ τοΰ λόγου τούτου καί τό πολύτιμον φωνοληπτικόν
μηχάνημα, τό όποιον ή Ακαδημία έπρομηθεύθη τό 1939 διά χρημάτων τής Έθν.
Μουσικής Συλλογής παραμένει έν άχρηστία, τό δέ Έθνικόν τούτο "Ιδρυμα άδυνα-
τεΐ νά έπιτελέση τόν προορισμόν, δι' όν ίδρύθη ύπό τής Πολιτείας.

6. Χρήσις τών συλλογών τοΰ Λαογραφικού Αρχείου.

Χρήσιν τών συλλογών τοΰ Αρχείου κατόπιν άδειας τής Ακαδημίας έκαμαν
εΐς τάς μελέτας των οί κύριοι Γ. Θεοτοκάς, Μενέλαος Τουρτόγλου, Ν. Χ. Κονομής,
καί αϊ κυρίαι Νίκη Πέρδικα, Δέσποινα Μαξαράκη καί Γεωργία 'Γαρσούλη.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1945-1949

2 77

7. Βιβλιοθήκη.

Είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ 'Αρχείου εισήχθησαν κατά τό έτος τοϋτο 58 βιβλία
καί φυλλάδια (έναντι 40 τοΰ παρελίΐόντος έτους), κατεγράφησαν δ' έν τφ βιβλίω
εισαγωγής υπ' άριθ. 1711-1768. Έκ τούτων έν προέρχεται έξ άγοράς, πάντα δέ
τά λοιπά έκ δωρεών καί ανταλλαγών. Έκ τούτοον έδωρήθησαν ήμίν ένεργείαις τής
Unesco υπό τοΰ British National Book Centre 6 τόμοι τοΰ Journal of Ame-
rican Folklore Society (1916-20) καί 17 τόμοι τοΰ Folklore τής έν Αονδίνοο
Folklore Society (1904-1920). Προσέτι έδωρήθησαν 2 τόμοι υπό τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών, 8 τόμοι ύπό τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, 2 υπό τής Ελληνικής
Λαογραφικής Εταιρείας, 1 ύπό τής Δημοτ. Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 1 ύπό τής Ενώ-
σεως Λούντζης, άνά 1 τόμος ύπό τών εκδοτών τών περιοδικών Ναξιακοΰ 'Αρχείου,
Δωδεκανησιακής Επιθεωρήσεως, τοΰ Συνεταιριστού, τών Λουλουδιών, 8 ύπό τοΰ
κ. Γ. Παπαχαραλάμπους, 3 ύπό τής κ. Μαρίας Ίωαννίδου, 3 ύπό τοϋ κ. Δ. Οίκο-
νομίδου, 2 ύπό τοϋ κ. Άν. Βρόντη, 2 ύπό τοΰ κ. Θ. Βαγενά, 2 ύπό τοΰ κ. Μανώλη
Τριανταφυλλίδη καί άνά έν ύπό τών κ. κ. Στ. Κυριακίδου, Π. Μπριοΰστερ, Άγγ.
Χατζημιχάλη, Γ. Σπυριδάκη, Άντ. Χατζή, Γ. Ν. Πολίτου, Άθ. Ταρσούλη, Κ. Χρυ-
σάνθη, Άν. Ζούμπου, II. Φορμόζη, Τάσου Γριτσοπούλου, Γεωργίας Ταρσούλη,
"Αρη Κωνσταντινίδη, Δ. Τριποδάκη, Π. Μαρκάκη, Άγ. Παναγιωτοπούλου,
Γ. Αποστολάκη.

"Εχοντες τήν έλπίδα δτι ό μέγας χειμών, υστις έπέπεσε τή πατρίδι, θά πα-
ρέλθη καί ευδία θά λάμψη πάλιν εις τον έθνικόν ορίζοντα, χαιρετίζομεν τό επί
θύραις νέον έτος.

Έν Αθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1948.

Ό Διευθυντής
Γ. Α. ΜΕΓΑΣ

Ε'. Κατά τό έτος 1949,

Κατά τό λήγον έτος τό Λαογραφικόν Άρχεΐον είργάσθη, ώς καί κατά τό
προηγούμενον, μέ ήλαττωμένας τάς είς προσωπικόν δυνάμεις ένεκα τής μή πληρώ-
σεως έξ άπό μακρού κενών έν αύτίρ οργανικών θέσεων καί ένεκα τής επί εκπαι-
δευτική άδεια άπουσίας ενός τών μονίμων συντακτών aUroU. Ούτω πλην τοΰ διευ-
θυντού είργάσθησαν έν τφ Άρχείφ κατά τό έτος τοΰτο δύο μόνιμοι συντάκται,
ή κ. Μ. Ίωαννίδου και ό κ. Γ. Σπυριδάκης, καί δύο άπεσπασμένοι λειτουργοί τής
Μ- Εκπαιδεύσεως, ό κ. Δ· Πετρόπουλος καί ό κ, Δ. Οίκονομίδης,
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Δι' έλλειψιν οικονομικών πόρων καί κατά τό διαρρεύσαν έ'τος ούτε διαγωνι-
σμοί ούτε άποστολαί τοΰ προσωπικού προς περισυλ,λογήν λαογραφικού υλικού
ένηργήθησαν, επειδή δέ καί δωρεαί χειρογράφων παρά συλλογέων λαογραφικής
ύλης δλίγαι έγένοντο, ό πλουτισμός τών συλλογών τοΰ 'Αρχείου διά νέας
ύλης ύπελείφθη τοΰ τών προηγουμένων ετών διότι εισήχθησαν έν δλφ 14 χειρό-
γραφα έκ σελ. 540 (έναντι 25 χειρογράφων έκ σελ. 3240 τοΰ παρελθόντος έ'τους).
Έκ τούτων 2 (ύπ. άρ. 1593 καί 1597 έκ σελ. 18 σχ. 4ου) έδωρήθησαν ύπό τοΰ
κ. Ά. Καραναστάση, 1 (ύπ' άρ. 1595 έκ σελ. 106 σχ. 4ου) ύπό τοΰ κ. Κ. Κώνστα,
1 (ύπ' άρ. 1596 έκ σελ. 23 σχ. 4ου) ύπό τής κ. Μαγδαληνής Τσάκωνα, 1 (ύπ' άρ.
1600 έκ σελ. 92 σχ. 16ου) ύπό τοϋ κ. Μιχ. Καλινδέρη, 1 (ύπ' άρ. 1602 έκ σελ. 59
σχ. 8ου) ύπό τής διδασκαλίσσης Είρ. Παπαδάκη, 2 (ύπ' άρ. 1603 καί 1604 έκ σελ.
32 σχ. 8ου) ύπό τοϋ συντάκτου Γ. Σπυριδάκη, καί 6 (τά ύπ' άριθ. 1592, 1594,
1598, 1599, 1601 καί 1605 έκ σελ. 210 σχ. 4ου) προέρχονται έκ τοΰ έν τώ Πανε-
πιστημίω Λαογραφικού Φροντιστηρίου τοΰ καθηγητοΰ Γ. Α. Μέγα. Έν τών χειρο-
γράφων τούτων, τό ύπό τοΰ κ. Κ. Κώνστα κατατεθέν, περιέχει 50 αίτωλικά άσματα,
άριστα καταγεγραμμένα εΐς βυζαντινήν παρασημαντικήν, τά δέ λοιπά περιλαμβά-
νουν 60 άσματα, 14 δίστιχα, 54 αινίγματα, 11 παραμύθια, 6 παραδόσεις, 7 έπφ-
δάς, 14 παροιμίας καί ειδήσεις άναφερομένας είς τά έθιμα τοΰ ελληνικού λαοΰ.

Εΐς άποδελτιωτικήν έργασίαν ήσχολήθη μόνον ό έπίκουρος συντάκτης
Δ. Οίκονομίδης, σταχυολογήσας λαογρ. ϋλην έξ 8 χειρογράφων τοϋ 'Αρχείου (άρ.
1569 Α. Β. Γ. Δ, 1570, 1571, 1579 καί 1122 έκ σελ. 1415) ήτοι άσματα 416, δίστιχα
64, παροιμίας 1502, παραμύθια 17, εύτραπ. διηγήσεις 14, παραδόσεις 14, αινί-
γματα 43, παιδιάς 24, ευχάς καί κατάρας 301, τοπωνύμια 443, παρωνύμια 17,
ονόματα ζφων 16, όρκους 14 καί ποικίλας άλλας ειδήσεις, άναφερομένας εΐς τόν
βίον τοΰ λαοΰ. Προσέτι άπεδελτιώθη ύπό τοΰ αύτοϋ συντάκτου ύλη λαογραφική
έκ τών Notes of Karpathos of Prof. R. Dawkins (Ann. of Brit. Scool 9, 176 κέ).

Κατά τά λοιπά αί έργασίαι τοΰ 'Αρχείου περιωρίσθησαν εΐς τήν συστη-
ματικήν κατάταξιν τών δημοτικών ημών ασμάτων καί τήν προκαταρκτικήν
αύτών μελέτην προς εκλογή ν τών καταλληλότερων διά τό παρασκευαζό-
μενον άπάνθισμα παραλλαγών. Καί εΐς μέν τήν κατάταξιν ήσχολήθη κυρίως ό συν-
τάκτης Γ. Σπυριδάκης, κατατάξας κατά τό έφαρμοζόμενον έν τφ Άρχείιρ σύστημα
1396 άσματα (έ'ναντι 937 τοΰ παρελθόντος έ'τους), επικουρικώς δέ ή συντ. Μ. 'Ιωαν-
νίδου κατατάξασα 13 άσματα έκ τοϋ ΙΑ' τόμου τοΰ Ν. Έλληνομνήμονος· εΐς δέ
τήν έκλογήν, ή οποία προαπαιτεί συγκέντρωσιν καί μελέτην πασών τών γνωστών
δημοσιευμένων καί άδημοσιεύταιν παραλλαγών εκάστου άσματος ήσχολήθησαν οί
συντάκται Μ. 'Ιωαννίδου καί Δ. Πετρόπουλος. Καί ή μέν πρώτη έμελέτησε 30
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ακριτικά, ό δέ δεύτερος 5 ακριτικά καί 176 κλέφτικα τραγούδια. Εις τόν έλεγχον
δέ τής εργασίας ταύτης, ώς και τήν έκδοσιν τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικού
'Αρχείου, κατέγινεν ό Διευθυντής αύτοΰ.

Δυστυχώς ή έκδοσις τής Έπετηρίδος, επαναληφθεΐσα κατά τό παρελ-
θόν έτος μετά πέντε έτών διακοπήν, διεκόπη καί πάλιν μετά τήν συμπλήρωσιν
τοΰ Δ' τόμου (1943-1944) ένεκα ελλείψεως χρημάτων. Ούτω παραμένει ύπό τά
πιεστήρια ό άπό τοΰ 1941 εκτυπούμενος Γ' τόμος (1941-1942), ή δέ συνέχισις
τής εκτυπώσεως τοΰ Ερωτηματολογίου τής Λαϊκής Λατρείας καί τών λοιπών κεφα-
λαίων τής Ελληνικής Λαογραφίας, ώς καί ή εκτύπωσις τής άπό έτους ετοίμης προς
έκδοσιν Βιβλιογραφίας τών λαογραφικών δημοσιευμάτων τών έτών 1939-1947,
άποβαίνει προβληματική.

Επίσης δέν κατέστη δυνατή καί κατά τό διαρρεύσαν έτος ή πρόσληψις τοΰ
άπαιτουμένου διά τήν λειτουργίαν τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής
προσωπικοΰ, εκ τούτου δέ και τό φωνοληπτικόν μηχάνημα, τό όποιον ή 'Ακαδημία
επρομηθεύΟη τό 1939 δι' άδράς δαπάνης, εξακολουθεί νά παραμένη έν άχρηστίςι.
Είναι τφ δ'ντι λυπηρόν, ότι, καθ' όν χρόνον καί είς αυτά τά Βαλκανικά κράτη καί
τήν Τουρκίαν αί δημώδεις μελωδίαι συλλέγονται καί μελετώνται έκ παραλλήλου
προς τά κείμενα τών δημοτικών ασμάτων είς ειδικά 'Ινστιτούτα, ή ήμετέρα Εθνική
Μουσική Συλλογή άπό τοΰ έτους 1927, ότε υπήχθη εΐς τήν Άκαδημίαν 'Αθηνών,
δέν κατώρθωσεν άκόμη νά κάμη έναρξιν τών εργασιών της.

Χρήσιν τών συλλογών καί τής Βιβλιοθήκης τοΰ 'Αρχείου έκαμαν
εΐς τάς μελέτας των ό καθηγητής κ. Ί. Βογιατζίδης, ό κ. Σπ. Θεοδωρόπουλος καί
ή δ. Γεωργία Ταρσούλη.

Είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ 'Αρχείου εισήχθησαν κατά τό έιος τούτο
53 βιβλία καί φυλλάδια (έναντι 58 τοΰ προηγουμένου έτους), κατεγράφησαν δ' έν
τώ βιβλίφ εισαγωγής ύπ° άρ. 1769-1821. Έκ τούτων 2 τόμοι τοΰ Journal of Ame-
rican Folklore, τόμ. 60 καί 61 (1947 καί 1948) καί 1 τόμος τών Annales Uni-
versitatis Mariae Curie, Lublin 1947 προέρχονται εξ άνταλλαγής προς τήν Επε-
τηρίδα τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, τά δέ λοιπά εκ δωρεών, ήτοι έδωρήθησαν 3 ύπό
τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, 2 ύπό τής κ. 'Αγγελικής Χατζημιχάλη, 4 ύπό
τοΰ καθηγητοΰ κ. Στ. Κυριακίδου, 1 ύπό τού καθηγητού κ. 'Α. Χατζή, 1 ύπό τοΰ
Μουσείου Μπενάκη, 1 ύπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Μ. Τριανταφυλλίδη, 1 ύπό τού
κ Κ. Κουκκίδη, 2 ύπό τοΰ καθ. Γ. Μέγα, 2 ύπό τοΰ κ. Γ. ΙΙαπαχαραλάμπους, 1 ύπό
τής οικογενείας Ν. Γ. Πολίτου, 1 ύπό τοΰ κ. Κ. Πίτσιου, 1 ύπό τοΰ κ. Κυρ.
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Χατζηϊωάννου, 1 ύπό τοΰ κ. Ν. Κληρίδη, 1 ύπό τής Μπαγκείου Επιτροπής, 1 ύπό
τοΰ κ. Γ. Σπυριδάκη καί ανά 1 ύπό τών κ. Δ. Πετροπούλου, Γ· Μαυρακάκη,
Ί. ΙΙαμπούκη, Χρ. Μουραχτανίδη, Ν. Άλευρα, Άρ. Παπαδάτη, Θ. Σοφοκλέους,
Γερασίμου Σαλβάνου, Β. Αυλωνίτη, τοΰ καθηγητού κ. Σπ. Δοντά, τής κ. Ευαγγ.
Φραγκάκη, τών κ. Β. Κεράμποδος, Κλ. Οικονόμου, Θ. Βαγενά καί Ν. Σηφάκη, ώς
καί ύπό τών Κυπριακών Γραμμάτων, τής Έθναρχίας Κύπρου, τοϋ Συνεταιριστοΰ,
τοϋ Πανός, τής Φωνής τών Συνεταιρισμών, τής 'Εφημερίδος Κυνουρίας, τών Σιφ-
ναϊκών Νέων, τής 'Εφημερίδος Όρεστιάδος. Καί αύται μέν αί πρός τήν βιβλιοθήκην
τοΰ Λαογραφικοΰ Αρχείου δωρεαί, αλλ' είναι εύνόητον, ότι καμμία ειδική βιβλιο-
θήκη δέν δύναται ν' άνταποκριθή πρός τον προορισμόν αύτής, άν περιμένη νά
πλουτισθή μόνον διά δωρεών. Δυστυχώς δέν παρεσχέθησαν ήμίν καί κατά τό λήγον
έτος τά μέσα, ίνα συμπληρώσωμεν τάς σειράς τών ελληνικών καί 'ξένων λαογραφι-
κών περιοδικών διά προμηθείας τών άπό τοΰ 1940 εκδοθέντων τόμων. Πολλά
ήλπίσαμεν έκ τής άνταλλαγής τοΰ ημετέρου περιοδικού πρός ξένα λαογραφικά
περιοδικά, άλλ' αί συχναί διακοπαί τής εκδόσεως τής ημετέρας 'Επετηρίδος καί ή έκ
τούτου προερχομένη άταξία δέν συμβάλλουν εΐς τήν κανονικήν αύτής άνταλλαγήν.

Άς έπιτραπή τέλος νά προσθέσω, ότι τά μέγιστα ή διεξαγωγή τής ύπηρεσίας
ημών δυσχεραίνεται έκ τής παντελούς έλλείψεως γραφέων, άνάγκη δέ όπως πάση
θυσίςι έπιδιωχθή ή πλήρωσις τών δύο άπό μακρού κενών έν τφ Άρχείω θέσεων
γραφέων, ίνα μή οί ύπηρετοΰντες έν αύτφ συντάκται άπασχολώνται κατ' άνάγκην
εις έργα άντιγραφικά επί ζημία τοΰ κυρίου αύτών επιστημονικού έργου.

Έλπίζοντες ότι τά πράγματα τής φίλης Πατρίδος θέλουν έν τφ προσεχεΐ
μέλλοντι βελτιωθή καί ότι θά παρασχεθώσι καί ήμΐν τά μέσα πρός προαγωγήν
τών επιστημονικών καί εθνικών άμα έργων τοΰ Λαογραφικοΰ Αρχείου καί τής
'Εθνικής Μουσικής Συλλογής, χαιρετίζομεν τό επί θύραις νέον έτος.

Έν Αθήναις τή 7η Δεκεμβρίου 1949.

Ο Διευθυντής
Γ. Α. ΜΕΓΑΣ


