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Ό διευθ. Στέφανος Ήμελλος μετέβη καί παρέμεινεν είς τήν νήσον "Ανδρον
επί 20 ήμέρας (1 - 20 Σεπτ.) προς συλλογήν λαογραφικής ύλης καί ιδία προς ήχογρά-
φησιν δημωδών μελωδιών διά τον ύπο έκδοσιν τόμον νησιωτικής μουσικής.

Κατά τήν άποστολήν του ταύτην έπεσκέφθη είδικώτερον τά χωρία: 'Αλαδινοΰ,
Μένητες, Άνδρου (Χώραν), Στραπουργιές, "Ορμον Κορθίου, Μεσαριάν καί Πιτρο-
φον καί συνέλεξε ποικίλην λαογραφικήν ΰλην, ή όποια καταγραφείσα εις 241 σελίδας
τετραδίου, σχήματος 8ου μεγάλου, κατετέθη είς τό Κέντρον Λαογραφίας ύπ' αύξ.
άρ. 3669. Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει είδικώτερον: παραδόσεις 125, παροιμίας 46,
πολύστιχα ασματα 51, δίστιχα 47, έπωδάς 63, αινίγματα 5, καθαρογλωσσήματα 2,
τά κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν έθιμα, ειδήσεις άναφερομένας είς
τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν μαγείαΎ, τήν μαντικήν, τήν δημώδη ίατρικήν καί τόν γειορ-
γικόν βίον, προλήψεις καί δεισιδαιμονίας κ. ά. Πρός τούτοις ηχογράφησε 40 μελωδίας
δημωδών ασμάτων καί χορών (άρ. είσαγ. μουσ. 19000 - 19039).

Ό συντ. "Αγγελος Δευτεραϊος έπεσκέφθη κατά τό άπό 25 Αύγ. - 24 Σεπτ.
χρονικόν διάστημα τάς νήσους Κύθηρα καί 'Αντικύθηρα, ένθα συνέλεξε διά καταγρα-
φής καί ήχογραφήσεως ποικίλην ΰλην είς 380 σελίδας τετραδίου, σχήματος 8ου μεγά-
λου, καί είς 5 ταινίας μαγνητοφώνου. Είδικώτερον είς τήν συλλεχθεΐσαν ύλην περι-
λαμβάνονται: δημώδη άσματα 90, νανουρίσματα 2, παραδόσεις 3, παροιμίαι 58, εύχαί
30, άραί 14, αινίγματα 34, τοπωνύμια 40, ειδήσεις άναφερόμεναι είς τήν λαϊκήν
λατρείαν, άστρολογίαν καί μετεο^ρολογίαν, μαντικήν, δημώδη ίατρικήν, μαγείαν,
τάς δεισιδαίμονας δοξασίας καί συνήθειας, τά κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν
τελευτήν έθιμα, ώς καί ειδήσεις περί κοινωνικής οργανώσεως, πληροφορίας περί κα-
τοικίας, ένδύματος, τροφών, γεωργίας, άμπελουργίας καί κτηνοτροφίας, 78 ηχογρα-
φήσεις καί φωτογραφικό J ύλικόν (άρ. είσ. χειρ. 3774, άρ. είσ. μουσ. 19190 - 19267).

Ό συντ. Γεώργιος Αίκατερινίδης έπραγματοποίησε τριακονθήμερον άποστο-
λήν είς τάς νήσους Μήλον (13 - 26 Αύγ.) καί Σίφνον (26 Αύγ. - 12 Σεπτ.). Είδικώτε-
ρον είργάσθη είς τούς συνοικισμούς 'Απολλώνια, Πλάκαν, Τριοβασάλον καί Πέραν

1) Ή έκτέλεσις τών έρευνητικών τούτων άποστολών είς τήν υπαιθρον, σκοπός τών όποιων
είναι ή έπιτόπιος μελέτη τών λαογραφικών φαινομένων καί ή περισυναγωγή ΰλης πρός πλουτισμόν
τής έν τω Κέντρφ άποκειμένης, άνατίθεται καθ' έκαστον έτος είς τό έπιστημονικόν προσωπικόν
τοΰ Κέντρου ύπό τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας. Κατά τό έτος 1974 αϊ άνατεθεϊσαι άποστολαΐ
έματαιώθησαν λόγω τής έπικρατησάσης έκρύθμου καταστάσεως.
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Τριοβασάλον Μήλου καί Πλατύν Γιαλόν, 'Απολλωνίαν, 'Αρτεμώνα, Κάτω ΙΤετάλιον,
Καμάρας καί Χερρόνησον Σίφνου.

Κατά τήν άποστολήν του ό έν λόγω συντάκτης έπέτυχε νά ήχογραφήση 145
μελωδίας δημωδών άσμάτων καί χορών καί νά συλλέξη καί άλΛην ποικίλην λαογρα-
φικήν ΰλην, ήτοι παραδόσεις 20, έπωδάς 21, ασματα (μή ήχογραφηθέντα) 4 καί ειδή-
σεις άναφερομένας είς τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν μαντικήν, τήν γέννησιν καί βάπτισιν,
τόν ποιμενικόν καί γεωργικόν βίον κ. ά.

Είς τήν Σίφνον είδικώτερον ήσχολήθη μέ τήν μελέτην τής τοπικής παραδοσιακής
άγγειοπλαστικής, έπισκεφθείς πρός τοΰτο τά σπουδαιότερα κέντρα αύτής (Πλατύν
Γιαλόν, Καμάρας, Χερρόνησον) καί παρακολουθήσας τόν τρόπον έργασίας τών άγγειο-
πλαστών, τής όποιας έφωτογράφησε τάς διαδοχικάς φάσεις καί κατέγραψε τήν τοπι-
κήν κεραμικήν όρολογίαν. Τό σχηματισθέν χειρόγραφον άπετελέοΌη έκ 300 σελίδων
καί κατετέθη είς τό Κέντρον ύπ' άρ. 3670 (άρ. είσ. μουσ. 19056 - 19189).
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