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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΕΒΡΟΥ
(16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡ. I960)

υπο

ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ και ΣΤΑΥΡ- ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Α ) ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
υπό ΔΗΜ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κατά τήν λαογραφικήν αποστολήν εις "Εβρον, γενομένην από 16 Αυγού-
στου - 16 Σεπτεμβρίου 1960, κατόπιν εντολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, εΐργά-
σθην μετά τού μουσικού Στ. Καρακάση εΐς τό Αιδυμότειχον καί τά πέριξ χωρία
Ψαθάδες, Καρωτή, Μεταξάδες, εΐς Νέα ν 'Ορεστιάδα και εΐς τά χωρία Νέαν Βνα-
ααν καί Καστανιές, εΐς τό Σουφλί καί τό χωρίον Λάβαρα, ώς καί εΐς τό παρά
τήν 'Αλεξανδρούπολιν χωρίον Μάκρη. Σκοπός μας ήτο να συγκεντρώσω μεν
λαογραφικήν ύλην παντός είδους και Ιδιαιτέρως νά καταγράψωμεν καί ήχο-
γραφήσωμεν δημοτικά τραγούδια. Καί εΐς τάς δύο ούτάς επιδιώξεις ή απο-
στολή μας είχεν ικανοποιητικά, ώς νομίζομεν, αποτελέσματα. Κατεγράψαμεν καί
ήχογραφήσαμεν 302 δημοτικά τραγούδια, ώς καί 16 δίστιχα. 'Επίσης κατεγρά-
ψαμεν 20 δημώδεις παροδόσεις, 11 παραμύθια, παροιμίας, αινίγματα, άράς,
ώς καί ποικίλην άλλην ΰλην, άναφερομένην εΐς μουσικά όργανα τής περιοχής,
λαϊκούς χορούς, λαϊκόν θέατρον, έ'θιμα γάμου καί λατρευτικά, μαγείαν, δεισιδαί-
μονας δοξασίας, λαϊκήν ΐατρικήν, μετεωρολογίαν, τήν κοινωνικήν όργάνωσιν,
τάς Ιπαγγελματικάς άσχολίας, τόν άγροτικόν βίον, τάς τροφάς, τήν ένδυμασίαν,
τήν λαϊκήν τέχνην, τά τοπωνύμια, ονόματα βαπτιστικά καί επώνυμα, ονομασίας
ζφων ώς καί έ'θιμα τελευτής καί σχετικά μέ τήν γέννησιν καί άνατροφήν τοΰ
παιδίου κλπ.

Πρέπει κατ* αρχήν νά παρατηρήσωμεν, ότι ή ζωή τοΰ θρακικού πληθυ-
σμού εΐς τήν ΰπαιθρον διατηρεί έν πολλοίς έντονον εισέτι τον έκ παραδόσεως
λαϊκόν της χαρακτήρα. Εΐς τήν ελληνικήν ταύτην περιοχήν άπό άρχαιοτάτων ή-
δη χρόνων έκαλλιεργήθησαν καί άνεπτύχθησαν τοπικαί δοξασίαι καί έθιμα προσ-
δίδοντα Ιδιάζουσαν μορφήν εΐς τήν καθημερινήν ζωήν.

Πολλαί τών δοξασιών τούτων ώς καί πολλά τών εθίμων επιζούν καί κα-
τά τήν σύγχρονον εποχήν, ώς τούτο διαπιστοΰται έκ τών γενομένων ήδη λαο-
γραφικών ερευνών, πολλών τών οποίων τά πορίσματα έ'χουν ήδη δημοσιευθή εΐς



352

δημ. πετροπουλου

τούς τόμους των δύο κυρίων θρακικών περιοδικών, τών Θρακικών καί τοϋ 'Αρ-
χείου Θρακικού Γλωσσικού καί Λαογραφικού Θησαυρού. Ή έπίδρασις τοΰ συγ-
χρόνου μηχανικού πολιτισμού, συντελούσα εΐς τήν έξαφάνισιν παλαιοτέρων μορ-
φών ζωής, δέν είναι τόσον ισχυρά εις τά χωρία τής θρακικής υπαίθρου, τά
όποια επεσκέφθημεν, όσον εΐς άλλους ελληνικούς τόπους.

Άξιοσημείωτον είναι ότι εις τά χωρία ταύτα, χωρία κατ' εξοχήν άγροτικά,
τό ποσοστόν τών ξενιτευμένων είναι έλάχιστον καί χαλαρά μέχρι τούδε ή διάθεσις
πρός έγκατάλειψιν τών πατρικών εστιών πρός άναζήτησιν καλυτέρας τύχης είς
ξένας χώρας. Ή προσκόλλησις αύτη εΐς τον τόπον τής γεννήσεως οφείλεται εΐς
τήν σχετικήν γονιμότητα τοΰ εδάφους, άλλά καί εΐς τήν μή ύπαρξιν πολλών σχο-
λείων Μέσης Εκπαιδεύσεως, τών οποίων οί τρόφιμοι μετά τό πέρας τών σπου-
δών των τρέπονται εΐς άσχολίας, αΐτινες άπομακρύνουν αύτούς άπό τήν γεωργι-
κήν καί ποιμενικήν ζωήν τοΰ χωρίου των.

"Οσον αφορά τήν ΐδιαιτέραν σημασίαν τής συγκεντρωθείσης λαογρα-
φικής ύλης αί παρατηρήσεις μας συνοψίζονται εΐς τά εξής: Τά καταγραφέντα καί
ήχογραφηθέντα 302 δημοτικά τραγούδια είναι κατά μέγα μέρος παραλογαί, ερω-
τικά, λατρευτικά καί γαμήλια, καθώς καί εύτράπελα καί αποκριάτικα, τά όποια
καί εις άλλους τόπους, ώς γνωστόν, διατηρούνται καλύτερον, ώς φδόμενα συ-
χνότερον καί αποτελούντα σημαντικόν στοιχείον τής κοινωνικής ζωής τοϋ λαού.
Μόνον έξ έκ τών συλλεγέντων ασμάτων είναι ακριτικά, έν τφ συνόλω των ή εΐς
τινας λεπτομερείας. Καί τά κλέφτικα τραγούδια δέν είναι άγνωστα εις τά θρακι-
κά χωρία. Έκ τής όλης όμως στιχουργικής των διαμορφώσεως καί τής μελωδίας
φαίνεται σαφώς, ότι είναι έπείσακτα έκ τής Μακεδονίας καί έκ τής νοτιωτέρας
Ελλάδος, όπου, ώς γνωστόν, ήκμασε τό κλέφτικο τραγούδι.

Εΐς τά τραγούδια τής Θράκης παρατηρούνται συχνά συμφυρμοί, οΐτι-
νες άλλοιώνουν καί καθιστούν δυσερεύνητον τήν άρχικήν των μορφήν.

Νέα δημοτικά τραγούδια συντίθενται μόνον έξ άφορμής τοπικών επεισο-
δίων, ερωτικού συνήθως χαρακτήρος. Ή σύνθεσις όμως τούτων γίνεται κατά μέ-
γα μέρος έκ στίχων δανείων έκ παλαιοτέρων τραγουδιών.

'Αξιοσημείωτος είναι καί ή παρατηρουμένη εΐς βαθμόν μεγαλύτερον ή εις
άλλους τόπους έπιβίωσις πολλών παλαιών δοξασιών, μαγικών αντιλήψεων καί
δεισιδαιμονιών. Άπό τάς αφηγήσεις πολλών άνδρών καί γυναικών όχι μόνον μέ-
σης ή προχωρημένης ηλικίας, άλλά καί νέων άκόμη, κατεγράψαμεν μαγικάς δο-
ξασίας καί πράξεις, αί όποίαι επηρεάζουν τήν σκέψιν των καί τήν έν γένει ζωήν
των. Ό σύγχρονος πολιτισμός μέ τήν φυσικήν περί κόσμου άντίληψιν δέν κλο-
νίζει ευκόλως τάς πεποιθήσεις τοΰ χωρικοΰ τής Θράκης, εμμένοντος στερρώς εις
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τάς παραδόσεις του. Ή συντηοητική αύτη κατάστασις, οφειλομένη κατά κανόνα
είς τήν άπομεμονωμένην ζωήν τού χωοιού, παρουσιάζεται περισσότερον ένισχυ-
μένη εις τόν θρακικόν λαόν, διακρινόμενον, ώς γνωστόν, διά τήν μυστικοπαθή
του διάθεσιν.

Λαογραφικός κλάδος μεγάλου ένδιαφέροντος, ό όποιος δέν έχει γίνει εισέτι
άντικείμενον συστηματικής επιστημονικής έρεύνης, είναι ή λαϊκή τέχνη καί ιδία ή
υφαντική καί τά κεντήματα. Ή συντηρητικότης, ή χαρακτηρίζουσα τήν καθόλου
λαϊκήν ζωήν έν Θράκη, παρατηρείται καί είς τήν λαϊκήν τέχνην. Παλαιότατα

διακοσμητικά θέματα επιζούν εις τήν χώραν ταύτην καί παραδίδονται άπό γενεάς
είς γενεάν. Πρέπει νά σημειωθή ότι οί κάτοικοι εκάστου χωρίου διατηρούν μετά
ζήλου τούς ιδικούς των διακοσμητικούς τρόπους τών ενδυμασιών καί έχουν σαφή
έπίγνωσιν τών διαφορών, αί όποίαι τούς διακρίνουν άπό τούς διακοσμητικούς
τρόπους τών γειτόνων των. Είναι τόσον στερεότυπος ή μορφή αυτή τών διακο-
σμητικών θεμάτων Ιδία είς το γυναικείον ένδυμα, ώστε καί εκ μόνων τούτων νά
είναι δυνατή ή διάγνωσις τής καταγωγής προσώπου, ευρισκομένου εκτός τοΰ τό-
που τής γεννήσεως καί συνήί)ους διαμονής του. 'Εκ τών άλλων λαογραφικών
στοιχείων, τά οποία κατεγράψαμεν, τινά μέν είναι περισσότερον αξιόλογα, ώς
άποθησαυριζόμενα διά πρώτην φοράν, άλλα δέ είναι έπίσης αξιοπρόσεκτα, ώς
διαφέροντα τών καί εις άλλους ελληνικούς τόπους γνωστών.

Είκ, 1. Γυναίκες έκ Καρωτής Διδυμοτείχου με τοπικήν ενδυμασίαν.

23



354

δημ. πετροπουλου και σταυρ. καρακαση

Β ) ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΘΕ1ΣΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΥΠΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

"Η ήχογραφηθεΐσα μουσική ύλη διακρίνεται εις δύο κατηγορίας, ώς και
ϊΐς τον λοιπόν Ιλληνικόν χώρον, ήτοι εΐς τραγούδια χορευτικά καί τοϋ
τραπεζιού. Τά τελευταία, άργοϋ ρυθμού, προσιδιάζουν είς Ικκλησιαστικήν
μελφδίαν καί δημιουργούν τήν έντύπωσιν ανατολικής επιδράσεως εΐς τούς τρό-
πους και τάς καταλήξεις αύτών. Έκ τών ήχογραφηθέντων φσμάτων (βλ. άνωτέρω
ο. 351) παρατίθενται αί μελωδίαι δύο Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών. Τό πρώ-
τον είς ρυθμόν Καλαματιανού (7/8) τραγουδιέται εις Καρωτήν (Διδυμοτείχου),
και είς όλην τήν περιοχήν τήν τρίτην ήμέραν τών Χριστουγέννων εΐς τάς οδούς

Σαράντα μέρες, ααράντα νύχτες
ή Παναγιά μας κοιλοπονοϋαε·
κ' ή Παναγιά μας κοιλοπονοΰσε,
κοιλοπονοϋαε, παρακαλούσε,
5 κοιλοπονοϋαε, παρακαλούσε,

τούς 'Αποστόλους τούς Ίεράρχας 1 . . .

Τό δεύτερον τραγουδιέται κατά τά Χριστούγεννα εΐς Καστανιές (Όρεστιά-
δος), Νέαν Βύσσαν καί άλλαχού τής περιοχής ύπό ομίλων νέων άπό οικίας είς

1 Βλέπε τήν συνέχειαν είς χφ., σ. 31 (άρ. μουσ. 4311).
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οικίαν μέ συνοδείαν «νταϊρέδων» (ντέφια πού τά κατασκευάζουν οί ίδιοι και τά
διακοσμούν μέ λαϊκά σχέδια) καί σίδηρων κροτάλων, έν εΐδει μασιών μέ τέσ-
σαρα διπλά σκέλη, τά οποία κρούουν ρυθμικώς (εΐκ. 2).

Είκ. 2. Νταϊρες καί μασιά.

Ό ρυθμός τής μελωδίας ταχύς εΐς 5/8 καί εΐς δύο κινήσεις^ειναι χαρα-
κτηριστικός Ή έ'κτασις τής μελωδίας είναι μία πέμτη. Ό τρόπος τοΰ do κατά
μετάθεσιν εις τό la. Οΐ τραγουδιστοί τραγουδούν, ότέ μέν&εΐς τήν μορφήν Α-Β-Β,
ότέ δέ εΐς τήν μορφήν Α-Β, ήτις είναι ό κανονικός τρόπος εκτελέσεως.

1 Τό §σμα άκουόμενον επί τοΰ μαγνητοφώνου είς βραδεΐαν ταχύτητα παρέχει τήν
έντύπωσιν μάλλον 7/16 είς τρεις κινήσεις.



77' αυγ ενικό κι αν βγήκαμι, σ αρχοντικό &ά πάμε·
'Ελάτε, παλληκάρια μου, νά ζήστε μετ' ιμένα,
να πάμε στον άφέντη μας, τον πολνχρονεμένο,
πδχει τά σπίτια τα ψηλά με τά ψηλά παρμάκια,
5 γιά νά τ' ανέβω δεν μπορώ καί είναι τα φαρμάκια.
*Άνοιξε, πόρτα μάνοιξε, πόρτα μου καναρένια,
έχω δνό λόγια νά σοϋ ειπώ κ' εκείνα ζαχαρένια. 1

"Αξια ίδιαιτέοας παρατηρήσεως είναι έτι ή ποικιλία καί ό αριθμός των
χορών, οί οποίοι χορεύονται έ'ως σήμερον εΐς όλην τήν περιοχήν τής Θράκης.

360 δημ. πετροπουλου και σταυρ. καρακαση

στον α _ ς>εν. τη μας τον πο. λυ - χρο. νε

Είκ. 3. Χορος Ζωναράδικος (Καρωτή Διδυμοτείχου).

Πλην τών πανελληνίως διαδεδομένων χορών, ως ό συρτός, ό καλαματιανός, ό χασά-
πικος κ.ά., υπάρχουν καί τοπικοί λίαν ενδιαφέροντες. Οί συρτοί, ως χορεύονται
ενταύθα, -απαντούν εΐς άξιόλογον ποικιλίαν. Έκ τούτων ό συρτός, ό συγ-

1 Βλ. τήν συνέχειαν εΐς χφ., σ. 168 (άρ. μουσ. 4311).
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καθιστός καί οί ζωναράδικοι θεωρούνται ώς κατ' εξοχήν θρακικοί.
Χορεύονται κυκλικώς, οί χορευταί δέ είναι πιασμένοι ό έ'νας από τήν ζώνην τοΰ
άλλου (εΐκ. 3).

Ό ριχτός χορεύεται ούτως, ώστε οί χορευταί αναπηδούν δι' άνατά-
σεως τοΰ άριστεροΰ ποδός. Ό άντικρυστός χορεύεται ύπό γυναικός ή δύο
ανδρών εις άντιμέτωπον θέσιν. Ό ίδιος χορός λέγεται συγκαθιστός, διότι
κατά τήν διάρκειαν αύτοΰ καί εις ώρισμένην στιγμήν οί χορευταί συγκάθονται,
είτα δέ αναπηδούν. Σχετική είναι ήέκφρασις: «σήκου να συγκαθίσωμι», δηλ. σήκω
νά χορέψωμε τόν συγκαθιστόν χορόν.1 Εις τόν σταυρωτόν χορόν οι χορευταί
πιάνονται μέ τά χέρια σταυρωτά καί χορεύουν εΐς ρυθμόν συρτού.

Ό χορός μαντηλάτος, τοΰ οποίου ή μουσική παρατίθεται κατωτέρω,
εξ ήχογραφήσεως εΐς Καρωτήν, έκτελείται ύπό χορευτών, έκ·τών οποίων ό καθένας
κρατεί υψηλά ενα μανδήλι άπό τάς δύο γωνίας του, ώστε νά είναι τεντωμένον,
ενώ δέ χορεύουν τό κινούν ρυθμικώς. Ή μουσική του είναι είς 5/8 εΐς δύο κινή-
σεις και τόν. Sol = La.

aervTAvo e / y A t 77v m Λ/ΛΜ Ho V

1 2

λ τον. , \

Δέντρο είχα στήν αυλή μου, τζάνε μ',
κυπαρίσσια στο μπαξέ μ' (δίς)
κ έπεσαν τά φύλλα τον, τζάνε μ' (δίς)
τά 'μασα μέσ στη ποδιά μ', τζάνε μ',
5 κ' έκατσα νά τα διαλέξω, (δίς)

1 Κατά πληροφορίας έκ τοϋ χωρίου Ψαθάδες (Διδυμοτείχου)' (βλ. χφ., σ. 292).
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βρίσκω ενα δαχτυλίδι, (δις)
τ όνομα είχε γραμμένο, (δις)
τ όνομα το λεν Με τάξω, (δις)
να το λάβω νά πετάξω.1

'Υπάρχει ποικιλία συγκαθιστών χορών, ώςό απλός, ό πηδηχτός ή ô
ϊσ ι ο ς , ό ονομαζόμενος καί τεσταμέλε. Έπίσης ό απλός καρσιλα-
μάς καί ό συγκαθιστός.Ότρίμ'τος είναι ιδιόμορφος χορός, κα-
τά τόν όποιον οί χορευταί πιάνονται ζωνάρι μέ ζωνάρι καί χορεύουν σιγοτρέμον-
τας. Δι*αύτό λέγεται καί τρεμουλιαστός χορός. Ό κουτσός είναι χορός
άντικρυστός, όπου οί χορευταί χορεύουν μέ βήμα σημειωτόν. Όάτσίκ-μπάλ
είναι συρτός άνοικτός, δέν έχει δέ βήματα προς τά οπίσω. Χορεύεται ίδίως ύπό
προσφύγων έκ τής 'Ανατολικής Θράκης.

Δημοσιεύομεν κατωτέρω δύο εύτράπελα άσματα ήχογραφηί)έντα εΐς τό Σουφλί.

J μ 112

Λ (Ο , . ___

Ψ

Κα. του στ'ςΜπα-, μω. ρε, κά. του στ'ςΜπα-, κά„ Tou

σκΜπαρ. μπα . ριάς τουν κάμ.που, κά. tou ατςΜπαρ.μπο.

§ i |j i = br i ^^

ρ ι àc του ν καμ.που τά ψα - ρου. όια ε_ χουν χά . ρη.

Τον. ______Τον.

Κάτον στ'ς Μπαρπαριάς τουν κάμπου
τά ψαρούδια έχουν χάρη,
τά μυρμήγκια πανηγύρι.
Κάλιααν κι μένα νούνου.
Τί νά βάλου, τί νά ντύσου '

1 Χφ., σ. 15, άρ. μουσ. 4294.

* Βλ. συνέχειαν τοΰ κειμ. ε'ις χφ., σ. 206 γ. καί μουσικήν είς άρ. 4408.
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ΚΙ τσονρτσονλιάνονς στην κονπρά
βήκι για ν' αγαπηση,
τονν εΐδι ή άλπον κι γέλασι
κ' ή κότα καρκαλίσκη.

5 Τί εΐδις, άλπον μ , κι γέλασις
κϊ κότα π' καρκαλίσκης ;
Είδα τον χάρου κάν' χαρά
κι κάλισι κι μένα 1

Ό. λ α ν ί σ ι ο ς * τέλος είναι κωμικός ιδιότυπος χορός, όπου ένας χο-
ρευτής παριστάνει τόν λαγωόν καί άλλος τόν κυνηγόν.

'Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί όπεχλιβάν χαβασί* (σκοπός τοΰ
παλαιστή). Παίζεται συνήθως μέ γκάιντα κατά τήν διάρκειαν των παλαιστικών
αγώνων, πού διοργανώνονται κατά τον γάμον μετά τά στεφανώματα. Πρόκειται
περί παλαιού θρακικού έθίμου προ; διασκέδασα τών προσκεκλημένων.

Μουσικά όργανα έν χρήσει εις τήν Θρόίκην σήμερον είναι: τό βιολί, τό

1 Βλ. συνέχειαν είς χφ., σ. 206" μουσικήν είς άρ. 4407.
' Βλ. περιγραφήν είς χφον, σ. 92.
» Βλ. είς σελ. 343.
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κλαρίνο, ή γκάιντα (είκ. 4) καί ως κρουστά, ή ταρα μπούκα (πύλινη)
(είκ. 5), ό ν τ α ϊ ρ έ ς (ντέφι) καί οί σιδερένιες μασιές (είκ. 2).

Είκ. 4. Χορός συρτός με συνοδείαν γκάιντας.

Είκ. 5. Μουσικά όργανα' εκ δεξιών πρός τα αριστερά (ταραμπούκα, τοουμποΰς, κλαρίνο, βιολί).

Εις Καρωτήν (Διδυμοτείχου) ό Γ. Δοϊτσίνης, παίζει όργανον τουρκικής
προελεύσεως, συγχρόνου κατασκευής, τό Çumbus (τσουμπούς) (είκ. 5), τό όποιον
ομοιάζει μέ Banjo Guittar. — "Εχει έξ διπλάς χοδράς Sol-Re-La-Mi-Re-La· —
καί παίζεται μέ πενίτσα.
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RÉSUMÉ

Mission folklorique dans la région d'Évros (Thrace)
du 16 août au 16 septembre ig6o,

par D. Pétropoulos et St. Caracassis.

D. Pétropoulos expose ses remarques sur le matériel folklorique re-
cueilli dans les villages Didymoticho, Karoti, Métaxades, Néa Orestias,
Néa Vyssa, Kastaniès, Soufli, Lâvara et Mâkri ; le matériel remplit 382
pages in -8 grand format.

En ce qui concerne la vie sociale de la région étudiée, l'auteur re-
marque que, malgré le progrès technique, le peuple conserve son cara-
ctère fondamentalement traditionnel. Les chansons enregistrées sont, en
grande partie, des ballades, des chansons d'amour, des chansons reli-
gieuses et des chansons de mariage, ainsi que des chansons du cycle
d'Akritas, des chansons satiriques du carnaval, etc.

Rapport sur la musique enregistrée, par St. Caracassis.

L'auteur distingue, et cette distinction vaut pour toute la Grèce,
deux catégories de musique folklorique: les chansons de table, générale-
ment de mouvement lent et ad libitum, et les chansons de danse rythmées.

Les premières se rapprochent de la musique byzantine et ont parfois
un accent oriental plus prononcé. Les secondes présentent un intérêt parti-
culier pour la diversité rythmique et la variété des danses locales qui sont
en usage dans toute la Thrace. Ces danses vont du simple Syrtos dansé
dans toute la Grèce mais dont les formes sont ici très variées, jusqu'aux
danses Ζωναράδικοι (Zonaradiki) ou les deux danseurs dansent en se te-
nant par la ceinture l'un de l'autre (voir fig. 3). La Μανδηλάτος (danse du
mouchoir) où les deux danseurs tiennent chacun un mouchoir tendu qu'ils
agitent selon le rythme de la danse. La danse Σταυρωτός (danse croisée),
où les danseurs se tiennent en croisant les mains et dansent au rythme de
Syrtos et autres.

Les instruments en usage aujourd'hui en Thrace sont le violon, la
clarinette, la cornemuse (gaïda), le tambourin (défi) et la tarabouka, genre
de tambour dont le corps est de terre cuite couvert sur l'un des côtés
par une peau de chèvre (voir fig. 4).

Les enregistrements obtenus au cours de cette mission s'élèvent à
302, inventoriés sous les nos 4285-4576.


